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I. Dane identyfikacyjne 
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.1, ul. Theodora Wulffa 18, 85-062 Bydgoszcz 

 

Krzysztof Kozłowski – Prezes Zarządu, od 28 marca 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą - do 27 marca 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił 
Tomasz Ptaszyński. 

 

1. Przestrzeganie przez Nitro-Chem warunków pozwolenia zintegrowanego, 
decyzji wodnoprawnej, umowy o dostawę wody i odbiór ścieków oraz przepisów 
ochrony środowiska w kontekście emisji substancji szkodliwych, w tym TNT 
i DNT. 

2. Skala emisji substancji szkodliwych, w tym TNT i DNT w wyniku działalności 
Nitro-Chem do ścieków oraz jej wpływ na środowisko. 

 

Od 1 stycznia 2015 r. do zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem 
okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

Marta Ostrowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/31/2018 z 23 stycznia 2018 r. i nr LBY/100/2019 z 8 lipca 2019 r.  

Michał Trempała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/30/2018 z 23 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4, 4783-4784) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Analizy chemiczne przeprowadzone w toku kontroli wykazały, że w ściekach 
oczyszczonych pochodzących z działalności produkcyjnej Nitro-Chem, 
odprowadzanych do Wisły, stężenia nitrozwiązków były niższe od progu 
oznaczalności i wynosiły mniej niż 1 µg/l, a stężenia 1,3,5-trinitrobenzenu wyniosły 
<2 µg/l i także były poniżej progu oznaczalności. Stężenia tego rzędu nie oddziałują 
na środowisko wodne.  

Niska wartość stężeń nitrozwiązków była spowodowana przez czynniki niezależne 
od technologii oczyszczania ścieków przemysłowych stosowanej w Oczyszczalni 

                                                           
1 Dalej: „Nitro-Chem”, „Spółka” lub „Zakład”. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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Ścieków „Kapuściska”4. Wynikała ona w szczególności z rozcieńczenia tych ścieków 
innymi strumieniami ścieków, wodami opadowymi i drenażowym, odparowania 
nitrozwiązków do powietrza, rozkładu biologicznego przebiegającego w Centralnym 
Zbiorniku Uśredniającym5 oraz z rozkładu fotolitycznego spowodowanego 
nasłonecznieniem.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt, że w okresie objętym kontrolą 
Spółka zrealizowała szereg inwestycji w celu uporządkowania i optymalizacji 
zakładowej gospodarki wodno-ściekowej, przy czym dwie z nich znacząco wpłynęły 
na poprawę jakości odprowadzanych ścieków tj.: 

− uruchomiona w 2016 r. zatężalnia ługów posiarczynowych (tzw. wód 
czerwonych) pozwoliła na wyeliminowanie ze ścieków ok. 95% ładunku 
zanieczyszczeń,  

− przekazana do eksploatacji w 2018 r. zakładowa podczyszczalnia ścieków 
pozwoliła na redukcję nitropochodnych w ponad 99,9%.  

Zakład prowadził przeglądy sieci kanalizacyjnej, dokonywał bieżących napraw, 
modernizacji i inwestycji. W jego strukturze funkcjonowało laboratorium wykonujące 
analizy chemiczne ścieków pod kątem obecności nitropochodnych i innych 
zanieczyszczeń. Działał także zespół ds. optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej 
realizujący m.in. zadania w zakresie zwiększania wydajności zakładowej 
podczyszczalni ścieków i poprawy ich jakości.  

Spółka realizowała obowiązki w zakresie monitorowania środowiska ujęte 
w pozwoleniu zintegrowanym, a także wynikające z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów6. Nitro-Chem opracował i aktualizował Rejestr substancji 
powodujących ryzyko, wykonał Analizę ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
oraz sporządził Raport początkowy o stanie tego zanieczyszczenia. W ramach 
opracowania ww. dokumentów akredytowane laboratoria wykonały dla Spółki szereg 
badań gleby i ziemi, w wyniku których stwierdzono brak zanieczyszczeń. Badania 
wód podziemnych były prowadzone regularnie, a w ich wyniku ustalono 
zanieczyszczenie części wód aniliną, nitrotoluenami, nitrobenzenem i fenolami, 
które stwierdzano już w latach 90-tych XX wieku. W wyniku analiz stwierdzono 
również małe ryzyko zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi 
wykorzystywanymi i produkowanymi w Zakładzie.      

Podejmowane przez Nitro-Chem działania nie pozwoliły jednak na dochowanie 
dopuszczalnych norm jakości ścieków określonych pozwoleniem wodnoprawnym, 
umową na dostawę wody i odbiór ścieków oraz rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych7. Przekroczenia dopuszczalnych norm były jedną 
z przyczyn cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego. Spółce nie udało się także 
całkowicie wyeliminować ze ścieków nitropochodnych, do czego zobowiązywała 
wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy decyzja zmieniająca decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji podczyszczalni ścieków. Spółka 
nie ustaliła również przyczyny wzrostu zanieczyszczeń nitrozwiązkami w studzience 

                                                           
4 Oczyszczalnia Ścieków „Kapuściska” zarządzana przez Chemwik Sp. z o.o., dalej: „OSK”. 
5 Dalej: „CZU”. 
6 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, Dz.U. L 396 z 30.12.2006. Dalej: „rozporządzenie REACH”. 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1757, dalej: „Rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych”. 
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kontrolnej w porównaniu z punktem pomiarowym za podczyszczalnią. Dopiero 
kontrola NIK pozwoliła na ustalenie faktu niekontrolowanego zrzutu ścieków 
zanieczyszczonych do kanalizacji i – w efekcie – jego odcięcie skutkujące poprawą 
jakości ścieków.  

W działalności Spółki stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

− Zakład odprowadzał do kanalizacji ścieki, w których stwierdzono obecność 
trójnitrotoluenu8. Stanowi to naruszenie art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków9, zgodnie z którym zabrania się wprowadzania 
do urządzeń kanalizacyjnych substancji palnych i wybuchowych, których punkt 
zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, 
nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu. Wymóg całkowitego 
wyeliminowania ze ścieków dinitrotoluenu i trinitrotoluenu wskazał także 
Prezydent Miasta Bydgoszczy w wydanej dla Nitro-Chemu decyzji zmieniającej 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; 

− Zakład odprowadzał ścieki o parametrach jakościowych przekraczających 
wartości dopuszczalne określone w umowie na dostawę wody i odbiór ścieków 
nr 271/W/2015 z dnia 25 marca 2015 r.10, a także w pozwoleniu wodnoprawnym 
z dnia 30 września 2015 r.11 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 

− W okresie od 1 lutego do 29 września 2015 r. Spółka wprowadzała do urządzeń 
kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu ścieki przemysłowe 
zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, bez 
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, które wygasło; 

− W latach 2016-2018 Spółka przekroczyła dopuszczalną ilość odprowadzanych 
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego, określoną w pozwoleniu wodnoprawnym;  

− W 2018 r. Spółka wytworzyła o 352,08 tony odpadu niebezpiecznego więcej, niż 
zezwalało na to pozwolenie zintegrowane. 

                                                           
8 Trójnitrotoluen – zamiennie: trinitrotoluen. 
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, ze zm., dalej: „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków”. 
10 Dalej: „Umowa”. 
11 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr ŚG-I-W.7322.103.2015, dalej: „Pozwolenie 
wodnoprawne”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Przestrzeganie przez Nitro-Chem warunków 
pozwolenia zintegrowanego, decyzji wodnoprawnej, 
umowy o dostawę wody i odbiór ścieków oraz 
przepisów ochrony środowiska w kontekście emisji 
substancji szkodliwych, w tym TNT13 i DNT14 

Podstawową działalnością gospodarczą Spółki była produkcja materiałów 
wybuchowych i amunicji15, a także cywilnych środków strzałowych oraz folii 
z tworzyw sztucznych dla branży opakowań. Zakład rozpoczął działalność w 1992 r. 
Był ujęty w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym16, w wykazie spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-
rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności 
państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa17, pełnił 
również zadania określone w Programie Mobilizacji Gospodarki18. Statutowym 
celem Spółki było prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu 
i Strategii Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.  

(akta kontroli str. 6-39, 1180-1182, 2406, 2501-2505, 1976-1991) 

Pozwolenie zintegrowane 

Decyzją z 2 stycznia 2007 r.19 Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił Spółce na 
czas nieoznaczony zgodnego z jej wnioskiem pozwolenia zintegrowanego na 
instalacje do produkcji dinitrotoluenu (DNT), trinitrotoluenu (TNT) i denitracji 
kwasów20 oraz do produkcji pentrytu (PETN), oktogenu (HMX) i heksogenu (RDX)21. 

W decyzji wskazano m.in. parametry22 jakości ścieków przemysłowych 
pochodzących z produkcji, wśród których nie ujęto nitropochodnych. W celu 
zabezpieczenia kanalizacji i urządzeń oczyszczających przed przedostaniem się 
do nich części stałych, Zakład był zobowiązany do oczyszczania ścieków z instalacji 

                                                           
12 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
13 Tj. trinitrotoluen - organiczny związek chemiczny z grupy nitrozwiązków, stosowany jako kruszący materiał 
wybuchowy.  
14 Tj. dinitrotoluen - organiczny związek chemiczny z grupy nitrozwiązków, stosowany jako kruszący materiał 
wybuchowy. 
15 Spółka posiadała koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi i rodzajami amunicji. 
16 Wykaz ustalony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, ze zm.), wydanym 
na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 
realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320, ze zm.), dalej „ustawa z dnia 23 sierpnia 
2001 r.”. 
17 Wykaz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r.  
w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących 
działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą 
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U., Nr 198, poz. 1313). 
18 Program Mobilizacji Gospodarki, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. 
19 Decyzja nr WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07, wydana na wniosek z 29 czerwca 2006 r., dalej: „pozwolenie 
zintegrowane”. 
20 Dalej: „instalacja TNT”. 
21 Dalej: „instalacja RDX”. 
22 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu, azot amonowy, azotynowy i azotanowy, siarczany, siarczyny, fenole lotne, 
lotne węglowodory aromatyczne, substancje powierzchniowo czynne. 
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TNT przy wykorzystaniu wielokomorowych osadników. Tak podczyszczone ścieki 
miały być przekazywane do centralnej stacji neutralizacji Zakładów Chemicznych 
ZACHEM S.A.23, a następnie do biologicznej OSK.  

 (akta kontroli str. 181-225, 2308) 

Pozwolenie zintegrowane było zmieniane cztery razy, w tym trzy razy na wniosek 
Spółki. Decyzją z 31 marca 2009 r., wydaną na wniosek Spółki, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy24 zmienił pozwolenie zintegrowane z uwagi 
na modernizację technologii, która pozwoliła na wyeliminowanie strumienia ścieków 
zawierających duże ładunki azotu ogólnego i uzyskanie produktu ubocznego 
w postaci kwasu azotowego, będącego produktem handlowym. Zastosowano 
zamknięty układ wody chłodniczej, zmniejszono zużycie w produkcji acetonu, 
zamontowano bezpieczniejszą dla środowiska chłodnię freonową i zainstalowano 
urządzenia pomiarowe do analizy jakości ścieków.  

(akta kontroli str. 226-243)  

Dnia 14 sierpnia 2015 r. RDOŚ zmienił pozwolenie zintegrowane z urzędu 
zobowiązując Spółkę do sporządzenia i aktualizowania rejestru substancji 
powodujących ryzyko25, dokonania oceny ryzyka emisji do gleby, ziemi i wód 
gruntowych substancji powodujących ryzyko i prowadzenia oceny stanu 
technicznego urządzeń zabezpieczających glebę, ziemię i wody gruntowe przed 
zanieczyszczeniem. 

(akta kontroli str. 244-245) 

Dnia 1 kwietnia 2016 r. Spółka opracowała, a następnie przekazała RDOŚ 
i Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska26 
Rejestr substancji powodujących ryzyko wytwarzanych, wykorzystywanych 
lub transportowanych w związku z eksploatacją instalacji w Zakładach Chemicznych 
„NITRO-CHEM” S.A.27, a 11 kwietnia 2018 r. jego aktualizację. Rejestr zawierał 
informacje o nazwie substancji, jej numerze CAS28, kody i opis zagrożenia według 
Rozporządzenia CLP29 oraz zastosowanie / miejsce produkcji. W Rejestrze znalazły 
się m.in. związki nitrowe, w przypadku których wskazano działanie toksyczne 
po połknięciu, w kontakcie ze skórą, w następstwie wdychania, 
prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na płodność, podejrzenie powodowania 
wad genetycznych, działania kancerogennego, a także toksyczne oddziaływanie 
na organizmy wodne.  

(akta kontroli str. 637-656)  

Analiza ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami 
powodującymi ryzyko na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.30 
została przez Spółkę przedłożona RDOŚ 20 lipca 2015 r. Dokument zawierał 
m.in. opis uwarunkowań geomorfologicznych, geologicznych i hydrogeologicznych 
terenu, na którym jest zlokalizowany Zakład, ocenę ryzyka zanieczyszczenia 

                                                           
23 Dalej: „Z.Ch. Zachem”. 
24 Dalej: „RDOŚ”. 
25 Substancji, o których mowa w art. 3 pkt 37a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm., dalej: „Poś”), wytwarzanych, wykorzystywanych lub transportowanych 
w związku z eksploatacją instalacji. 
26 Dalej: „ WIOŚ”. 
27 Dalej: „Rejestr substancji”. 
28 Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical 
Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji (https://pl.wikipedia.org/wiki/Numer_CAS). 
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 
30 Dalej: „Analiza ryzyka”. 
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środowiska gruntowo-wodnego, propozycję w zakresie monitoringu stanu 
powierzchni ziemi i dalszej oceny ryzyka. W opisie gospodarki ściekowej Zakładu 
wskazano, że ścieki pochodzące z produkcji charakteryzują się 
m.in. podwyższonymi stężeniami związków azotu, siarczanów i siarczynów. 
W Analizie ryzyka wskazano, że ścieki z produkcji trotylu stanowiące ługi 
posiarczynowe będą podlegały zatężaniu oraz odparowaniu, a powstały odpad, 
zakwalifikowany jako niebezpieczny, zostanie zutylizowany przez uprawniony 
podmiot. Wskazano także, że „pozostałe strumienie ścieków niosące duży ładunek 
zanieczyszczeń będą stopniowo eliminowane”.  

Na podstawie danych i informacji o charakterystyce poszczególnych substancji, 
w tym związanych z możliwą ilością uwalniania do środowiska gruntowo-wodnego, 
stosowanymi zabezpieczeniami, skutkiem dla środowiska, a także ustalonym 
potencjałem zanieczyszczenia, w Analizie ryzyka oceniono, że ryzyko ogólne 
zanieczyszczenia jest małe31. Przy ryzyku na tym poziomie, przyjęto brak potrzeby 
stosowania dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych służących jego 
ograniczeniu. 

(akta kontroli str. 249, 279, 281-443) 

W Analizie ryzyka przywołano wyniki badań gruntu na terenie Zakładu, 
zrealizowanych w kwietniu i maju 2015 r.32, wskazujące na brak zanieczyszczenia 
i brak przekroczeń wartości granicznych dla gruntów przemysłowych, użytków 
kopalnych i terenów komunikacyjnych33.  

 (akta kontroli str. 385-401, 759-784) 

W Analizie jakości wód podziemnych na terenie Zakładów Chemicznych NITRO-
CHEM S.A.34 oparto się na danych z monitoringu prowadzonego od 1997 r. 
W ww. Analizie jakości wód zaprezentowano dane pochodzące z monitoringu 
prowadzonego od 1997 r.35 Z danych wynikało, że jakość wód podziemnych jest 
zróżnicowana. W opracowaniu zawarto informację o identyfikacji aniliny, 
nitrotoluenów, nitrobenzenu i fenoli w próbach z otworu nr 187, zlokalizowanego na 
terenie Nitro-Chemu, w stężeniach zmieniających36 się w okresie od września 
1997 r. do października 2014 r. Jak podano, ogniskiem zanieczyszczeń wód 
podziemnych mogły być osadniki i plac hałdowy szlamu anilinowego 
funkcjonującego w latach 1950-1991 oraz przecieki z kanalizacji poprodukcyjnej. 
Nitrobenzen i nitrotolueny stwierdzono także w próbach z otworów  P22 i P737. 
                                                           
31 W skali trzystopniowej: ryzyko duże; średnie; małe, definiowane jako brak ryzyka lub ryzyko na pomijalne.  
32 Analiza jakości gleby na terenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A., opracowana 18 maja 2015 r. 
przez Zespół Wykonawców „Zakładu Sozotechniki” Sp. z o.o. Wykonano 12 odwiertów do głębokości 2 m, 
poboru próbek i analiz dokonało akredytowane laboratorium – Wessling Polska Sp. z o.o. 
33 Grunty klasy C – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) uchylonym z dniem 
5 września 2016 r.  
34 Dokument stanowił załącznik do Analizy ryzyka. 
35 Nitro-Chem był właścicielem 15 piezometrów: trzy znajdowały się na działkach stanowiących własność Spółki 
(ST3, S2 i 187), osiem - na działkach będących własnością Lasów Państwowych na terenie ogrodzonym 
zakładowym płotem, cztery znajdowały się na gruntach stanowiących własność Infrastruktury Kapuściska S.A.  
w upadłości likwidacyjnej i poza terenem ogrodzonym zakładowym płotem. 
36 Anilina była identyfikowana do 2004 r. – stężenie wynosiło wtedy poniżej 100 mg/l. Najwyższe stężenia 
nitrobenzenu zidentyfikowano w 1997 i 2002 r.: ok. 100 mg/l, przy minimum w 2006, 2007, 2009, 2011, 2013 
i 2014 r.: ok. 0,01 mg/l. Najwyższe stężenie fenoli zidentyfikowano w 1997, 2000, 2004 i 2006 r.: 10 mg/l i więcej, 
przy minimum w 1999 i 2011 r.: ok. 0,01 mg/l. W 1997 r. zidentyfikowano nitrotolueny w stężeniu 
przekraczającym 10 mg/l, minima występowały w okresie 1998-2003, w 2005, 2006 i w 2011 r.: od 0,0 do 5 mg/l, 
maksymalne stężenia z kolei stwierdzono w 2004, 2008 r. i w latach 2013-2014: 15 mg/l i więcej.    
37 Wskazane w Analizie jakości wód gruntowych stężenia nitrotoluenów stwierdzone w badaniach z września 
i października 2014 r. wynosiły 1,7 mg/l w otworze P22 i 34,3 mg/l w P7, nitrobenzenu - <0,5 mg/l w P22 i 5,84 
mg/l w otworze P7. Woda pobrana z otworu P7 miała barwę żółtą, a woda z P22 miała barwę fioletową. Wysoką 
wartość ChZT stwierdzono w otworach P7, LP12, P22 (ponad 1 tys. mgO2/l), stężenie siarczanów 
przekraczające 500 mgSO4/l stwierdzono w otworach 187, P7, LP12 (w LP12 - 2.491 mgSo4/l), stężenie 
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We wnioskach z badań aktualnych i historycznych wskazano, że zły stan wody 
wynika z obecności fenoli, nitrobenzenu, aniliny, nitrotoluenów, chlorków, 
siarczanów, związków azotu i metali ciężkich. Stan ten miał być związany z migracją 
ognisk zanieczyszczeń w przeszłości i obecnie, a dotychczas nie zidentyfikowano 
wszystkich ognisk zanieczyszczeń i zasięgu stref wód zanieczyszczonych na terenie 
byłych Z.Ch. Zachem, na którym mieści się obecnie m.in. Nitro-Chem. Wskazano 
również, że zanieczyszczenia migrują zgodnie z kierunkiem przepływu wód 
podziemnych - ku Wiśle. W Analizie ryzyka zaznaczono, że Spółka była objęta 
ubezpieczeniem na wypadek powstania szkód w środowisku. 

(akta kontroli str. 164-172, 355-356, 402-414, 444-447) 

Dnia 1 września 2015 r. Spółka sporządziła Raport początkowy o stanie 
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko 
na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM S.A.”38 Raport zawierał wszystkie 
dane wymagane art. 208 ust. 4 Poś. Dokument w swej treści był zbliżony do Analizy 
ryzyka.  

(akta kontroli str. 448-612) 

Dnia 5 lutego 2016 r., na wniosek Spółki, RDOŚ zmienił pozwolenie zintegrowane 
z uwagi na wprowadzenie nowego produktu – nitrotriazolonu (NTO), który mógł być 
produkowany na instalacji RDX. W decyzji wskazano m.in., że po zrealizowaniu 
inwestycji polegającej na budowie instalacji zatężania ługów posiarczynowych 
nastąpi znaczny spadek ładunku zanieczyszczeń w ściekach (wyeliminowanie 
ładunków zanieczyszczeń o 95%), co wpłynie znacząco na poprawę pracy OSK. 
Uogólniono zapisy dotyczące jakości ścieków, a wskaźniki zanieczyszczeń ustalono 
na odmiennym poziomie, niż w obowiązującym w tym samym czasie pozwoleniu 
wodnoprawnym i Umowie:  

− wartość azotu amonowego ustalono na 10 mg/l, zamiast 4 mg/l,  
− azotu azotynowego na 30 mg/l zamiast 1 mg/l,  
− ChZT na 1000 mg/l zamiast 125 mg/l,  
− azotu azotanowego na 150 mg/l zamiast 10 mg/l.  

Wprowadzono również zapis stanu bazowego środowiska wodno-gruntowego 
związanego z instalacjami, ustalonego w ww. Raporcie początkowym.  

 (akta kontroli str. 249-277, 613-636) 

Inwestycja polegająca na budowie instalacji zatężania ługów posiarczynowych39 
została przez Spółkę zrealizowana w marcu 2016 r.40. Strumienie ścieków 
zawierających substancje szczególnie niebezpieczne, które wymagały 
podczyszczenia u źródła zanim zostaną skierowane do OSK Spółka wytypowała na 
podstawie badań przeprowadzonych w 2008 r. na zlecenie Spółki Wodnej 
„Kapuściska”41. Jako szczególnie toksyczne dla złoża biologicznego OSK wskazano 

                                                                                                                                                    

azotanów ponad 400 mgNO3/l stwierdzono w otworach 187 i P7, w otworze P7 stwierdzono najwyższą wartość 
fenoli lotnych – 5,58 mg/l. ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu - umowne pojęcie oznaczające ilość tlenu 
(w mg/dm³) pobranego z utleniaczy, stosowane jako miara ilości zanieczyszczeń w wodzie i ściekach. 
38 Podstawą opracowania były te same badania co w przypadku Analizy ryzyka. Dalej: „Raport początkowy”.  
39 W lipcu 2011 r. na zlecenie Spółki opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Budowa instalacji zatężania ługów posiarczynowych powstających w czasie produkcji na terenie 
Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy”. Raport stanowił załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Prezydent Bydgoszczy wydając decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględnił przedstawione przez Spółkę w ww. Raporcie rozwiązania. 
40 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy 9 marca 2016 r. udzielił pozwolenia na 
użytkowanie budynku zatężania strumienia ługów posiarczynowych (decyzja nr PINB.521.41.2016.PS). 
41 Badania pt. „Opracowanie programu modernizacji oczyszczalni ścieków ze wskazaniem niezbędnych 
podczyszczalni strumieni ścieków przemysłowych i komunalnych”. 
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strumień ługów posiarczynowych (tzw. „wód czerwonych”42). Kierownik Działu 
Bezpieczeństwa Technicznego Zakładu wyjaśniła, że po analizie metod utylizacji 
wód czerwonych Spółka podjęła decyzję o ich zatężaniu w procesie ewaporacji – 
odparowania próżniowego i przekazania koncentratu jako odpadu do utylizacji 
termicznej. Po zrealizowaniu inwestycji ług sodowy nie był odprowadzany do sieci 
kanalizacyjnej. Sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny o kodzie 07 01 08* - Inne 
pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne był przekazywany przedsiębiorcom 
posiadającym stosowne pozwolenia.  

 (akta kontroli str. 1039-1062, 3951, 4688-4711) 

Stosownie do postanowień pozwolenia zintegrowanego, w maju 2016 r. i w kwietniu 
2018 r. Spółka przekazała RDOŚ i WIOŚ sprawozdania z badań jakości wód 
gruntowych i gleby. Ze sprawozdań wynikał spadek azotanów, azotynów i jonu 
amonowego w większości piezometrów, jednak stan jakości wód podziemnych nie 
ulegał diametralnym zmianom43. 

(akta kontroli str. 657-758, 859-875) 

Ostatnia zmiana pozwolenia zintegrowanego nastąpiła na wniosek Spółki decyzją 
z 6 kwietnia 2018 r. i wynikała m.in. z faktu realizacji projektu pn. „Modernizacja 
technologii produkcji trotylu, heksogenu, oktogenu” polegającego na budowie 
zakładowej podczyszczalni ścieków44. W decyzji określono, że jakość ścieków miała 
odpowiadać co najmniej standardom ścieków przemysłowych odprowadzanych 
do kanalizacji, przedstawiając wartości dla dziewięciu wskaźników, z których część 
ustalono odmiennie niż w obowiązującym w tym samym czasie pozwoleniu 
wodnoprawnym i Umowie: 

− wartość ChZT ustalona w pozwoleniu zintegrowanym: 700 mg/l, w Umowie: 
125 mg/l, w pozwoleniu wodnoprawnym nie określono tego wskaźnika,  

− wartość BZT545 w pozwoleniu zintegrowanym: 500 mg/l, w Umowie: 15 mg/l, 
w pozwoleniu wodnoprawnym nie określono wskaźnika,  

− wartość azotu ogólnego: 100 mg/l, w Umowie: 10 mg/l, w pozwoleniu 
wodnoprawnym brak było ustalenia wskaźnika,  

− wartość azotu azotynowego: 10 mg/l, w Umowie i w pozwoleniu 
wodnoprawnym: 1,0 mg/l,  

− wartość azotu amonowego: 100 mg/l, w Umowie i w pozwoleniu 
wodnoprawnym: 10 mg/l,  

− wartość azotu organicznego: 40 mg/l, w Umowie: 10 mg/l, w pozwoleniu 
wodnoprawnym brak,  

− wartość OWO46: 200 mg/l, w Umowie: 30 mg/l, w pozwoleniu 
wodnoprawnym brak wskaźnika. 

                                                           
42 Sole sodowe kwasów toluenodinitrosulfonowych i azotyn sodu powstające w reakcji niesymetrycznych 
izomerów trinitrotoluenu z roztworem siarczynu sodu oraz siarczyn sodu. 
43 W badaniach z 2016 r. przekroczenia ustalonego stanu bazowego wystąpiły w próbach pobranych 
z dziewięciu na 15 piezometrów m.in. dla przewodności elektrolitycznej, chlorków, jonu amonowego, siarczanów, 
azotanów i azotynów. W 2018 r. w przypadku prób z czterech piezometrów stwierdzono, że żaden ze 
wskaźników nie przekroczył ustalonej wartości bazowej, a stan wody określono jako dobry. W przypadku trzech 
nastąpiło pogorszenie się jakości wód, w tym m.in. w otworze 187 stwierdzono ponad dwukrotne zwiększenie 
przewodności elektrolitycznej (stwierdzono 5.520 µS/cm przy stanie bazowym 2.500 µS/cm, od czasu badań 
z 2016 r. prawie dziewięciokrotne zwiększenie wartości chlorków (982 mgCl/l przy stanie bazowym 250 mgCl/l), 
stwierdzono ponad dwukrotnie większą od stanu bazowego wartość siarczanów, szesnastokrotnie większą 
wartość OWO. 
44 Dalej: „Podczyszczalnia”. 
45 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – umowny wskaźnik określający biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
do utlenienia związków organicznych przez mikroorganizmy (bakterie aerobowe). Pośrednio określa się w ten 
sposób stężenie substancji organicznej podatnej na biodegradację. BZTn jest wskaźnikiem czystości wody 
i  jakości oczyszczanych ścieków. Indeks dolny ozn. liczbę dób, w jakich dokonuje się pomiaru. 
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Ścieki z produkcji TNT miały być odprowadzane ostatecznie przez studnię S1, 
a z produkcji RDX przez studnię S5, przy czym w wyniku modernizacji miały zostać 
skierowane do podczyszczalni, a następnie również do studzienki S1. 
W uzasadnieniu decyzji wskazano, że: „Poziom redukcji zanieczyszczeń umożliwi 
odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z uwzględnieniem 
parametrów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych” (…), a „zakres 
wnioskowanych zmian nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły47”.  

(akta kontroli str. 786-858) 

Projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegającej na budowie 
oczyszczalni ścieków produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 
Zakładu został opracowany48 na podstawie wytycznych Spółki, opinii geotechnicznej 
warunków gruntowo-wodnych na terenie inwestycji i wizji lokalnej. Projektant 
dysponował także próbkami zakładowych ścieków, na których przeprowadzał 
analizy biodegradacji. W dniu 15 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy 
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której wskazał m.in., że 
ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Chemwik muszą być 
biodegradowalne i nietoksyczne oraz spełniać wskazane wymagania jakościowe, 
które różniły się od parametrów określonych w obowiązującym w tym okresie 
pozwoleniu wodnoprawnym49. W kolejnej, zmieniającej decyzji wskazane zostało 
wymaganie zastosowania osadnika lub innego urządzenia w celu całkowitego 
wyeliminowania dinitrotoluenu i trinitrotoluenu ze ścieków kierowanych do 
Chemwik50. Rozruch technologiczny instalacji zakładowej podczyszczalni ścieków 
trwał od 6 grudnia 2017 r., a przekazanie do eksploatacji nastąpiło 28 lutego 2018 r. 
W  protokole odbioru końcowego stwierdzono m.in., że Wykonawca przeprowadził 
szkolenia personelu i dokonał rozruchu mechanicznego i technologicznego. 

(akta kontroli str. 1065-1149, 1174, 2407-2450, 3146, 3149, 3153, 3636-3706) 

Zakładowa podczyszczalnia ścieków oczyszczała ścieki produkcyjne, bytowe, 
porządkowe i odcieki procesowe powstające w procesie oczyszczania ścieków. 
Ścieki oczyszczane były m.in. z wykorzystaniem reakcji Fentona, neutralizacji 
i strącania siarczanów przy użyciu mleka wapiennego, koagulacji, flokulacji oraz 
reaktora biologicznego51. Następnie odprowadzane były bezpośrednio do kanalizacji 
lub na układ filtrów piaskowych i węglowych, a stamtąd do kanalizacji52. Pomiary 
wielkości technologicznych (wartość pH, poziomy, przepływy) wykonywano za 
pomocą przetworników analogowo-cyfrowych. Kontrola procesów i sterowanie 
poszczególnymi urządzeniami możliwa była w trybie automatycznym (zdalnie za 
                                                                                                                                                    
46 Ogólny węgiel organiczny jest parametrem służącym do opisywania zanieczyszczeń organicznych (związków 
węgla) w systemie wodnym. 
47 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły, Dz. U. poz. 1911, ze zm. 
48 Projekt sporządzono 30 września 2016 r. 
49 Tj. w stosunku do decyzji z 30 września 2015 r. nr ŚG-I-W.7322.103.2015 w następujący sposób: azot 
azotynowy ustalono na 10 mg/l, podczas gdy w pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczono 1 mg/l, azot amonowy: 
100 mg/l, w pozwoleniu: 10 mg/l, chrom ogólny: 1 mg/l, w pozwoleniu: 0,5 mg/l, fosfor ogólny: 1 mg/l, 
w pozwoleniu: 15 mg/l. 
50 Decyzja nr WZR/51/2016, zmieniona 16 maja 2018 r. decyzją nr WZR/56/2018. W uzasadnieniu decyzji 
powołano zakaz wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji palnych i wybuchowych, których punkt 
zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, 
trójnitrotoluenu, określony w art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 
51 Część biologiczna oparta była na dwóch równoległych reaktorach z wydzielonymi komorami tlenowymi 
i anoksycznymi, w których zachodzą procesy denitryfikacji, nitryfikacji i redukcji ChZT oraz BZT.  
52 Kierunek przepływu ustala technolog na podstawie okresowych badań jakości ścieków.  



 

10 

pomocą komputera) oraz w trybie ręcznym. Zasady pracy podczyszczalni opisano 
w instrukcji eksploatacji, instrukcji ruchowej, instrukcji BHP oraz instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego. 

 (dowód: akta kontroli, str. 2507-2550, 4374-4380, 4381) 

W toku kontroli, NIK oceniła sprawność działania zakładowej podczyszczalni pod 
kątem usuwania ze ścieków związków nitrowych. Porównanie ładunków 
zanieczyszczeń nitrozwiązkami53 ścieków surowych i podczyszczonych pozwoliło 
oszacować sprawność instalacji na ponad 99,9%. 

(akta kontroli, str. 4545-4548, 4768-4782  

Nitro-Chem został zwolniony ze stosowania rozporządzenia REACH decyzjami 
Ministra Obrony Narodowej54 w zakresie określonych w tych decyzjach substancji. 
Pomimo ww. zwolnienia, 31 lipca 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę  
o zawieszeniu produkcji 2,4-dinitrotoluenu. Przyczyną takiej decyzji było włączenie 
2,4-dinitrotoluenu do listy kandydackiej jako substancji wzbudzającej obawy (SVHC) 
zgodnie z rozporządzeniem REACH.  

(akta kontroli str. 1976-1991) 

Niezależnie od uzyskanego zwolnienia ze stosowania rozporządzenia REACH, 
Europejska Agencja Chemikaliów55 wydała na wniosek Nitro-Chemu decyzje 
rejestrujące produkowany w Zakładzie TNT56, a także heksogen i oktogen57. Spółka 
dokonała pełnej rejestracji TNT w tonażu 1000 ton rocznie. Nitro-Chem opracował 
karty charakterystyki dla 24 substancji, m.in. dla TNT, Dinitrotoluenu 80, 
Dinitrotoluenu specjalnego, Heksogenu, Oktogenu. Z uwagi na pozycję wiodącego 
rejestrującego dla TNT, Spółka zleciła badania, które stanowiły podstawę 
opracowanego przez nią Raportu bezpieczeństwa chemicznego dla tej substancji, 
a następnie jej karty charakterystyki. Jak wyjaśniła Specjalista Technolog 
ds. REACH, Spółka przedłożyła ECHA propozycje badań na kręgowcach, których 
wykonanie jest wymagane zgodnie z rozporządzeniem REACH. W dniu 29 maja 
2017 r. ECHA wydała decyzję dotyczącą badań w zakresie wpływu TNT na rozwój 
prenatalny i reprodukcję u kręgowców. Raporty z prowadzonych na zlecenie Spółki 
badań dotyczących tej materii były spodziewane pod koniec 2019 r. Spółka 
prowadziła także korespondencję z Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych 
w celu ustalenia metody badania biodegradowalności ścieków przemysłowych. 

 (akta kontroli str. 1193-1195, 1992-2305, 2551-3118, 3131-3145) 

Niezależnie od realizacji zobowiązań w zakresie monitoringu środowiska 
wynikających z pozwolenia zintegrowanego oraz przepisów rozporządzenia 
REACH, Spółka prowadziła analizy wpływu działalności Zakładu na środowisko.  

W kwietniu 2017 r. Orlen Eko Sp. z o.o. na zlecenie Nitro-chem opracował Raport  
z badań środowiska gruntowego na terenie Zakładu Chemicznego NITRO-CHEM 
S.A. w Bydgoszczy. Badania wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 
ustalonych dla IV grupy gruntów, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

                                                           
53 Tj. 2-nitrotoluen, 3-nitrotoluen, 4-nitrotoluen, 1,3-dinitrobenzen, 1,4-dinitrobenzen, 1,2-dinitrobenzen,  
2,6-dinitrotoluen, 2,3-dinitrotoluen, 2,4-dinitrotoluen, 3,5-dinitrotoluen, 3,4-dinitrotoluen, 1,3,5-trinitrobenzen, 
2,4,6-trinitrotoluen. 
54 Decyzją z 29 czerwca 2010 r. Nitro-Chem zwolniono ze stosowania rozporządzenia REACH w zakresie TNT, 
24 stycznia 2011 r. w zakresie 2,4-dinitrotoluenu i 2,6-dinitrotoluenu, 15 stycznia 2013 r. w zakresie RDX, 
4 kwietnia 2018 r. w zakresie HMX i dinitropentametylenotetraminy, a 14 sierpnia 2018 r. w zakresie 
nitrotriazolonu i triazolonu 
55 Dalej: „ECHA”. 
56 Substancja zarejestrowana pn.: „TNT_Nitrochem”, będąca izomerem 2,4,6-trinitrotoluenu. 
57 Decyzje zostały wydane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Decyzja rejestracyjna dotycząca TNT została 
wydana 31 maja 2011 r., decyzja dotycząca RDX została wydana 23 marca 2018 r., a HMX - 24 lipca 2018 r. 
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z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi58. 

(akta kontroli str. 385-401, 759-784) 

W opracowanej59 28 maja 2018 r. na zlecenie Spółki opinii pt. Ocena 
biodegradowalności ścieków technologicznych i ekotoksyczności podczyszczonych 
ścieków w kontekście przeprowadzonych działań modernizacyjno-inwestycyjnych 
w Zakładach Chemicznych NITRO-CHEM S.A. wskazano, że przyjęta technologia 
oczyszczania ścieków, w tym proces pogłębionego utleniania (reakcja Fentona) 
i hybrydowa technologia złoża ruchomego (IFAS-MBBR), pozwoliła zredukować 
ładunek oraz stężenia zanieczyszczeń60. Autor opinii wskazał, powołując się na 
literaturę, że „nitrozwiązki (…) pomimo tego, że zaliczane są do trudno 
biodegradowalnych, można usunąć na drodze biologicznej a intensyfikację tego 
procesu można uzyskać poprzez wstępne chemiczne oczyszczanie ścieków”. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz ekotoksyczności ścieków Spółki wskazał także, 
że „doprowadzenie podczyszczonych ścieków przemysłowych z NITRO-CHEM S.A. 
do typowej komunalnej oczyszczalni ścieków w stosunku 1:33 do ścieków bytowych 
nie powinno stwarzać problemów w eksploatacji biologicznej oczyszczalni i obniżać 
efektywności oczyszczalni ścieków”.  

(akta kontroli str. 1150-1164) 

W grudniu 2018 r. na zlecenie Spółki została opracowana ekspertyza pt. Możliwości 
wykorzystania badań substancji powstających w procesie oczyszczania trotylu, 
metodą siarczynowania, dla potrzeb identyfikacji producenta trotylu i potencjalnych 
ognisk zanieczyszczeń61. Jej autor wskazał, że zanieczyszczenie związkami 
nitrowymi obecne na terenie Osiedla Łęgnowo Wieś, ze względu na 
charakterystyczne dla tych związków parametry sorpcji, nie mogło przedostać się 
wraz ze strumieniami wód podziemnych z miejsc produkcji. Wywnioskował, że 
zanieczyszczenia muszą pochodzić z innego ogniska, położonego znacznie bliżej 
Osiedla, na przykład z nieszczelności systemu odprowadzania ścieków 
przemysłowych z terenu Z.Ch. Zachem do OSK. Wskazał, że „stan techniczny tego 
systemu jest nieznany i nie wiadomo czy nie stanowi on drogi do znacznego 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym”. Wysunął 
tezę, że potencjalnym ogniskiem zanieczyszczeń związkami nitrowymi mógł być 
„silnie skażony teren Oczyszczalni Ścieków Kapuściska, która została zbudowana 
na miejscu Centralnego Zbiornika Uśredniania, gdzie przez wiele dziesięcioleci 
mieszano ze sobą ścieki o odmiennym charakterze chemicznym pochodzące z 
różnych wydziałów dawnego Zachemu”, oraz że „nie wiadomo, czy te instalacje 
zostały w ogóle zabezpieczone i czy zanieczyszczenia nie rozprzestrzeniają się za 
ich pośrednictwem”. We wnioskach ekspertyzy wskazano, że „nie ma żadnej 
możliwości emisji związków nitrowych lub ich pochodnych, w tym soli kwasów 
dinitrotoluenosulfonowych, z bieżącej działalności produkcyjnej”.  

(akta kontroli str. 1165-1192) 

                                                           
58 Dz. U. poz. 1395. 
59 Opinia została opracowana przez Profesora Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej. 
60 Tj. redukcja ładunku zanieczyszczeń w przypadku wskaźnika ChZT o 90,5%, azotu ogólnego o 95,7%, azotu 
organicznego o 71,3%, azotu azotanowego o 99,5%, azotu azotynowego o 98,8%, azotu amonowego o 68,2%, 
siarczanów o 78,9%. Redukcja stężeń w przypadku ChZT o 76,9%, azotu ogólnego – 89,4%, azotu 
organicznego 29%, azotu azotanowego – 98,6%, azotu azotynowego – 97,3%, azotu amonowego – 9,6% 
i siarczanów – 48,4%. 
61 Ekspertyza sporządzona przez naukowca Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
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Na zlecenie Spółki Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Instytutu Przemysłu 
Organicznego62 w marcu 2019 r. opracował opinię dotyczącą określenia zawartości 
TNT odprowadzanych do kanalizacji, która nie powoduje zagrożenia pożarowo-
wybuchowego. W opinii uznano, że zapis o zakazie wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych substancji wymienionych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków należy rozumieć dosłownie, 
tzn. że zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych stałego 
trójnitrotoluenu, a stężenie trójnitrotoluenu w ściekach musi być mniejsze od jego 
rozpuszczalności w możliwych do przewidzenia warunkach. W końcowych 
wnioskach IPO wskazał, że ściek wprowadzany do urządzeń kanalizacyjnych, 
zawierający rozpuszczony 2,4,6-TNT w stężeniu średniodobowym mniejszym od 
38 mg/dm3 nie stwarza zagrożenia pożarowo-wybuchowego. Taki ściek 
„nie powoduje wystąpienia takiego zagrożenia w wyniku wytrącenia 2,4,6-TNT 
w najbardziej niekorzystnych warunkach mogących panować w sieci kanalizacyjnej, 
tj. przy zaniku przepływu oraz obniżeniu temperatury ścieków do 0°C”, a przy 
wyższych temperaturach dopuszczalna wartość bezpieczna jest większa. 

(akt kontroli: 1244-1249)  

Poza zezwoleniem na wytwarzanie odpadów ujętym w pozwoleniu zintegrowanym, 
Spółka posiadała także pozwolenia sektorowe na wytwarzanie odpadów. Instrukcja 
gospodarki odpadami Zakładu63, regulowała m.in. zakresy odpowiedzialności 
i obowiązków poszczególnych pracowników w odniesieniu do gospodarki odpadami. 
W okresie objętym kontrolą Spółka gospodarowała odpadami i przekazywała 
zestawienia danych dotyczących odpadów zgodnie z wydanymi decyzjami oraz 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach64. 

(akta kontroli str. 1342-1421, 1422-1496, 1497-1543) 

Pozwolenia wodnoprawne 

W okresie objętym kontrolą Spółka była uprawniona do wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu na mocy dwóch decyzji – pozwoleń 
wodnoprawnych wydanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego65.  

Pozwolenie z 15 lutego 2011 r.66 określało m.in. maksymalne dopuszczalne wartości 
zanieczyszczeń67, wśród których wymieniono dinitrotoluen i jego dopuszczalną 
wartość: 15 mg/l68. Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformowała, że podstawą wskazania 
dinitrotoluenu w pozwoleniu wodnoprawnym było jego ujęcie w operacie 

                                                           
62 Dalej: „IPO”. 
63 Wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 10/2017 z 22 września 2017 r., poprzednio obowiązywała 
Instrukcja wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 15/2013 z 30 września 2013 r. 
64 Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm. 
65 Dalej: „Marszałek”. 
66 Decyzja nr ŚG.I.ab.6213-79/10, obowiązująca do 31 stycznia 2015 r. 
67Wskaźniki azotu azotynowego: 10 mgNNO2/l, amonowego: 7,8 mgNNH4/l w pkt A1, 50 mgNNH4/l w pkt A2 
i 38,9 mgNNH4/l w pkt A3, fenoli lotnych, węglowodorów ropopochodnych, lotnych węglowodorów aromatycznych 
BTX. 
68 Dinitrotoluen nie został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, 
poz. 1988, ze zm.), ani w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), dalej: „rozporządzenie w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”, ani w rozporządzeniu w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, ani też w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141). 
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wodnoprawnym Nitro-Chemu oraz umowie łączącej Nitro-Chem z ówczesnym 
odbiorcą ścieków. Jednocześnie przyznała, że substancja ta nie została wymieniona 
w powszechnie obowiązujących przepisach, co było przyczyną nieujęcia jej 
w kolejnym wydanym na rzecz Nitro-Chemu pozwoleniu wodnoprawnym69. 
Dinitrotoluen został wymieniony w pozwoleniu, jednak nie wskazano metody analiz  
i pomiarów czy norm, według których należałoby identyfikować ten wskaźnik70.  
Z kolei Spółka wyjaśniła, że pojawienie się dinitrotoluenu w jej operacie 
wodnoprawnym było najprawdopodobniej następstwem podania tego wskaźnika 
w operacie wodnoprawnym Z.Ch. Zachem, który był w tamtym czasie odbiorcą 
ścieków Zakładu.  

(akta kontroli str. 876-919, 920-930, 1007-1008) 

Dnia 30 września 2015 r. udzielono Spółce kolejnego pozwolenia wodnoprawnego. 
Do operatu wodnoprawnego złożonego przez Spółkę wraz z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia załączono m.in. raporty z badań próbek ścieków, w tym z punktów A1, 
A2 i A3 z 18 listopada 2014 r. Wyniki wskazywały obecność DNT w wylotach A1 i A2 
w stężeniu od 4,55 mg/l w A1 do 43,34 mg/l w A271. Przedłożono także wyniki m.in. 
dla azotu azotynowego i amonowego72, których stężenia średnie wynosiły: dla azotu 
azotynowego w pkt A1 46,00 mg/l, w A2: 9 925,00 mg/l, a w A3: 0,435 mg/l, a azotu 
amonowego w A1: 2,95 mg/l, w A2: 2,00 mg/l, a w A3: 1,835 mg/l.  

W pozwoleniu ustalono maksymalną wielkość zrzutu ścieków zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego i wskazano trzy punkty, 
w których miała być kontrolowana jakość ścieków: S1, S3 i S573. W okresie 
do 31 grudnia 2015 r. wartości wskaźników zanieczyszczeń były zróżnicowane 
i zgodne z wartościami zaproponowanymi przez Spółkę. Od 1 stycznia 2016 r. 
parametry ujednolicono dla wszystkich punktów kontrolno-pomiarowych74 i ustalono 
na takim poziomie, jaki przewidywała umowa na dostawę wody i odbiór ścieków 
zawarta z odbiorcą ścieków, tj. Chemwik Sp. z o.o.75. Pozwolenie zostało udzielone 
do 31 sierpnia 2019 r. Do obowiązków Zakładu nałożonych ww. decyzją należało 
m.in. prowadzenie pomiarów ilości i jakości ścieków cztery razy w roku 
i przekazywanie wyników analiz organowi, który wydał decyzję. Nitro-Chem miał 
również umożliwić właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostęp do miejsc kontroli 
ilości i jakości ścieków oraz prowadzić wewnętrzną kontrolę przestrzegania 
dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych i wskaźników 
zanieczyszczeń, w tym zainstalować służące temu urządzenia pomiarowe 
na żądanie Chemwik. Spółka została zobowiązana do udostępniania odbiorcy 
ścieków wyników badań i informacji o posiadanych urządzeniach 
podczyszczających oraz rodzaju i źródle substancji niebezpiecznych zawartych 
w ściekach. Miała również każdorazowo, z trzydniowym wyprzedzeniem informować 
o rozpoczęciu i zakończeniu produkcji trinitrotoluenu, dinitrotoluenu i denitracji  

  

                                                           
69 Ponadto także nieujęcie tej substancji we wniosku, operacie wodnoprawnym i Umowie z odbiorcą ścieków. 
70 Metodyki referencyjne analizy próbek ścieków stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
71 Cztery wyniki w A1 – średnia wynosiła 28,54 mg/l, cztery wyniki w A2 – średnia wynosiła 6,86 mg/l. 
72 Dwa wyniki w A1, dwa w A2 i dwa w A3. 
73 Studnie S1, S3 i S5 stanowiły punkty odprowadzenia ścieków przemysłowych Nitro-Chem do kanalizacji 
będącej własnością Chemwik. Ostatecznie studnie S3 i S5 zostały wyłączone z eksploatacji, a kanalizacja 
przekierowane na jeden punkt odprowadzenia ścieków – studnię S1. 
74 Azot azotynowy: 1 mgNNO2/l, azot amonowy: 10 mgNNH4/l, fenole lotne: 0,1 mg/l, węglowodory ropopochodne 
15 mg/l, lotne węglowodory aromatyczne: 0,1 mg/l, chrom ogólny: 0,5 mgCr/l, fosfor ogólny: 1 mgP/l. 
75 Dalej: „Chemwik”. 
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kwasów oraz zawiadamiać o zmianie technologii mającej wpływ na jakość lub ilość 
odprowadzanych ścieków.  

(akta kontroli str. 953-1006) 

Dnia 8 marca 2019 r. Spółka złożyła do Chemwik wniosek o wydanie zgody na 
wprowadzanie do jej urządzeń kanalizacyjnych ścieków produkcyjnych z uwagi na 
zbliżający się termin wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego i konieczność 
wydania kolejnego. Pomimo braku odpowiedzi (mimo ponaglenia), 13 maja 2019 r. 
Nitro-Chem zwrócił się do Dyrektora RZGW o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 
Pismem z 31 maja 2019 r. Chemwik poinformował Spółkę, że nie wyraża zgody na 
wprowadzanie jej ścieków do swoich urządzeń kanalizacyjnych, uzasadniając to 
nierealizowaniem przez Nitro-Chem zobowiązań umownych oraz wynikających 
z pozwolenia wodnoprawnego. 

(akta kontroli str. 3191-3212, 4248-4262) 

Umowa na dostawę wody i odbiór ścieków 

W związku z planowanym na koniec listopada 2014 r. zakończeniem dostawy wody 
i odbioru ścieków przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej, 
Chemwik, zawiadomił Spółkę o przejęciu odpowiedzialności za te usługi, zobowiązał 
się zapewnić ich ciągłość oraz wezwał Spółkę do uregulowania kwestii formalno-
prawnych poprzez zawarcie umowy. Projekt umowy Chemwik przekazał 15 grudnia 
2014 r., a kolejne wersje 2, 5 i 23 lutego 2015 r. informując zarazem o bezumownym 
korzystaniu z infrastruktury oraz planowanym zaprzestaniu świadczenia usług 
w przypadku niepodpisania umowy. W odpowiedzi Spółka informowała, 
że natychmiastowe zaprzestanie świadczenia usług w zakresie dostawy wody 
i odbioru ścieków stanowić będzie realne zagrożenie dla ludzi i środowiska, 
chociażby ze względu na ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej76 
i konieczną w związku z tym ochronę przeciwpożarową. Chemwik pismem  
z 11 marca 2015 r poinformował Spółkę, że nie będzie kontynuował dalszych 
negocjacji, a kolejnym pismem z 20 marca 2015 r. wyjaśnił, że jego działalność nie 
podlega ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków, wobec czego w razie braku podpisania umowy określającej warunki 
wypowiedzenia, uprawniony jest do zaprzestania świadczenia usług w każdej chwili. 
Wskazał, że bez względu na przedmiot działalności Zakładu nie jest zobligowany 
żadnymi przepisami do bezumownego świadczenia usług, ani kredytowania jego 
bieżącej działalności.  

(akta kontroli str. 3380-3394) 

Ostatecznie Spółka zawarła z Chemwik umowę na dostawę wody i odbiór ścieków 
25 marca 2015 r. na czas nieokreślony, a strony zgodnie potwierdziły, że 
świadczenie usług od 1 grudnia 2014 r. do dnia jej podpisania odbywało się na 
warunkach w niej określonych. Postanowieniami umowy objęto m.in. obowiązki 
dostawcy i odbiorcy w zakresie utrzymywania w odpowiednim stanie urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sprawowania nad nimi kontroli, warunki 
prowadzenia kontroli wykonywania umowy przez dostawcę, warunki naliczania i 
rozliczania opłat, stawki opłat oraz jej wypowiedzenia i wygaśnięcia. Jako miejsca 
odbioru ścieków wskazano pięć studni S1, S2, S3, S4, i S5. 

(akta kontroli str. 3395-3405, 3397-3435, 4122, 4125)  

Do podstawowych obowiązków Spółki, zgodnie z umową, należało: 

                                                           
76 Spółka wskazała m.in., że największym zagrożeniem jest odcięcie wody w trakcie prowadzenia procesów 
produkcyjnych. Woda używana jest m.in. do celów chłodniczych i zapewnia kontrolowany przebieg silni 
egzotermicznych reakcji. Zaburzenie procesu spowoduje awarię w postaci wybuchu mas reakcyjnych.  
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− zapewnienie niezawodnego działania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, 
w tym prowadzenie napraw i konserwacji oraz usuwanie awarii na przyłączach, 

− udostępnianie wszelkich niezbędnych materiałów i informacji w zakresie 
dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (z wyłączeniem informacji i materiałów 
stanowiących tajemnicę Spółki lub w inny sposób wyłączonych od ujawnienia),   

− prowadzenie okresowych badań jakości ścieków (cztery razy w roku) 
i przekazywanie ich wyników Chemwik, 

− zamontowanie (do 31 grudnia 2015 r.) urządzenia do ciągłego pomiaru 
wskaźników charakterystycznych dla prowadzonej działalności (tj. pH, 
temperatura, azot ogólny, przewodność) w miejscach reprezentatywnych dla 
odprowadzanych ścieków przemysłowych, tj. studni S1 i S3, a także zapewnienie 
ich sprawności i prawidłowej eksploatacji, 

− umożliwienie bieżącego dostępu do ww. danych dotyczących jakości ścieków dla 
Chemwik, 

− przekazywanie w okresach miesięcznych raportów zawierających objętość 
odprowadzanych strumieni ścieków i wyników monitoringu,  

− informowanie z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie każdorazowego 
rozpoczęcia i zakończenia produkcji DNT/TNT i denitracji kwasów. 

Analogiczne obowiązki dla Spółki wynikały z pozwolenia wodnoprawnego  
z 30 września 2015 r. 

(akta kontroli str. 1000-1006, 3398-3399). 

Spółka 30 czerwca 2015 r. nabyła własność infrastruktury i urządzeń wodno-
kanalizacyjnych77, stając się ich wyłącznym właścicielem. W związku z tym Spółka 
świadczyła także usługi dostawy wody i odbioru ścieków na rzecz przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Zakładu78. Dnia 6 września  
2017 r. Chemwik zwrócił się do Spółki z propozycją aneksu do Umowy w celu 
uregulowania kwestii rozliczania usług odprowadzania ścieków tych podmiotów za 
pośrednictwem kanalizacji Zakładu. W odpowiedzi Spółka poinformowała, że 
wskazane podmioty nie są częścią jej przedsiębiorstwa i nie odpowiada za jakość 
i ilość odprowadzanych przez nie ścieków. Wskazała także, że w związku 
z przejęciem przez Chemwik tylko wybranych odcinków sieci wodno-
kanalizacyjnych, stała się przymusowym dostawcą usług niebędących przedmiotem 
jej działalności. Pismami z 3 czerwca 2019 r. Spółka poinformowała  
14 przedsiębiorców, że z końcem lipca 2019 r. rozwiąże z nimi umowy 
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia79.  

(akta kontroli str. 1223, 4030, 4341-4356) 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej Zakładu, zgodnie z informacjami ujętymi 
w książce obiektu, wynosiła 26 457,00 m, a instalacja ta powstała w 1943 r. Spółka 
zaplanowała i zrealizowała modernizację gospodarki wodno-ściekowej obejmującą 
swoim zakresem: zamknięcie obiegów wód chłodniczych, lokalne zmiany spływu  
i eliminację strumieni ścieków produkcyjnych zawierających substancje szczególnie  
  

                                                           
77 Spółka nabyła sieć wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów od Syndyka Masy Upadłości 
Infrastruktura Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej. Umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu 
służebności gruntowej, której przedmiotem było prawo wieczystego użytkowania gruntów, własność budynków 
i budowli, prawo własności zbioru rzeczy oraz nakłady dokonanie na nieruchomościach stanowiących własność 
osób trzecich, a także ustanowienie przez Syndyka nieodpłatnej służebności drogi koniecznej na rzecz 
każdoczesnego właściciela wskazanych w akcie działek. 
78 Według stanu na 8 maja 2019 r. było to 17 podmiotów, spośród których dziewięć łączyła ze Spółką umowa na 
dostawę wody i odbiór ścieków, sześć na dostawę wody, a dwa na odbiór ścieków 
79 Spółka nie wypowiedziała umowy trzem swoim dzierżawcom.  
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niebezpieczne80, budowę zakładowej instalacji do podczyszczania ścieków.  

 (akta kontroli str. 1338-1839, 3837-3842, 3907-3914) 

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Technicznego wyjaśniła m.in., że do kwietnia 
2019 r. zamknięte układy chłodzenia zastosowano w pięciu budynkach, 
odpowiednio przy instalacji syntezy TNT/DNT, siarczanowania TNT, łuskowania 
TNT, krystalizacji i destylacji acetonu, syntezy HMX/RDX, a średnia redukcja 
zużycia wody (odprowadzanych ścieków) wyniosła ok 1000m3/dobę, realizując tym 
samym wcześniej przyjęte założenia.  

(akta kontroli str. 175-180) 

Docelowym rozwiązaniem w zakresie odprowadzania ścieków miało być połączenie 
wszystkich strumieni81, skierowanie ścieków do zakładowej podczyszczalni 
i odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych Chemwik poprzez jedną 
przepompownię82. We wrześniu i październiku 2016 r. zamknięto studnie S2-S4, 
a w styczniu 2019 r. studnię S5. O zmianach tych informowano każdorazowo 
Chemwik, a także organ, który wydał pozwolenie wodnoprawne. Dnia 7 grudnia 
2017 r. Chemwik wezwał Spółkę do przywrócenia stanu zgodnego z posiadanym 
pozwoleniem wodnoprawnym i Umową poprzez przywrócenie do eksploatacji studni 
S2 i S3. W odpowiedzi z 22 grudnia 2017 r. Spółka wskazała, że wyłączenie tych 
studni było uzasadnione technicznie (ze względu na brak przepływu ścieków83) 
i ekonomicznie. Podniosła także, że odprowadzanie ścieków pięcioma studniami 
było dopuszczalne, ale nieobligatoryjne. Od lutego 2019 r. wszystkie ścieki 
z Zakładu odprowadzane były do kanalizacji Chemwik poprzez studnię kontrolną S1 
i przepompownię 841. Zmiany te nie zostały wprowadzone do Umowy. Zastępca 
Kierownika Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej wskazał, że po 
reorganizacji układu kanalizacyjnego Spółka do odprowadzania ścieków 
wykorzystywała kanalizację o długości 23 752,8 m. 

(akta kontroli str. 1242, 3526, 3567, 3616, 3805-3813, 3821, 3876-3879, 3928,  
3942-3944, 4005, 4044-4048, 4057-4061, 4080-4081)  

Spółka w okresie objętym kontrolą monitorowała stan sieci kanalizacyjnej oraz 
dokonywała jej konserwacji, niezbędnych napraw i modernizacji. Roczne przeglądy 
sieci przeprowadzono 20 listopada 2017 r. i 20 listopada 2018 r. W obu protokołach 
kontroli wskazano zakres koniecznych do przeprowadzenia robót remontowych. 
Naprawy wskazane w protokole kontroli z 2017 r., zgodnie z zapisem w protokole 
kontroli z 2018 r., zostały zrealizowane. Kierownik Wydziału Remontów i Inwestycji 
wyjaśnił, że przewidziane w protokole kontroli z 2018 r. konieczne do 
przeprowadzenia roboty zostały wykonane lub są w trakcie realizacji. Inspekcje 
wideo stanu kanalizacji wykonano 6 maja 2016 r. i 16-18 kwietnia 2018 r. W ich 
wyniku stwierdzono m.in. uszkodzenia konstrukcji (liczne pęknięcia podłużne, 
poprzeczne i promieniste oraz ubytki skorupy), wady złącza (przesunięcie złącza), 
odkształcenia, osady piasku, wystające uszczelki czy inne przeszkody 
uniemożliwiające dalszy ruch kamery. Kierownik Działu Gospodarki Wodno-
Ściekowej i Energetycznej wyjaśniła, że wyniki tych badań stanowiły podstawę do 
opracowania planu remontowego na 2019 r.  

(akta kontroli str. 1226, 3551, 3565-3566, 3633) 

                                                           
80 Których oczyszczanie w biologicznych lub fizyko-chemicznych procesach jest nieskuteczne bądź 
ekonomicznie niezasadne. 
81 Przed modernizacją gospodarki wodno-ściekowej w Zakładzie ścieki zawierające substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego kierowane były do studni S1, S3 i S5 a pozostałe ścieki – do S2 i S4. 
82 Cele modernizacji Spółka przedstawiła Chemwik przy piśmie z 22 września 2015 r. 
83 Stan taki wykazały pobory próbek wykonane w okresie 22 – 27 października 2015 r. oraz w czerwcu 2016 r., 
a także wizje lokalne przeprowadzone 21 marca 2016 r.  
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Spółka prowadziła prace związane z czyszczeniem kanalizacji, w tym opróżnianiem 
osadników. Prace interwencyjne w tym zakresie prowadzone były na podstawie 
zleceń długoterminowych84. Na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. wykonano 
czyszczenie pompowni 93 i 841. Usługi w zakresie udrożniania i czyszczenia rur 
kanalizacyjnych na rzecz Spółki świadczył m.in. Chemwik. 

(akta kontroli str. 101, 1736-1737, 3613-3615, 3633-3634, 4382). 

W okresie objętym kontrolą w Spółka stosowała kolejno dwie Instrukcje 
postępowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Zakładach Chemicznych 
Nitro-Chem S.A.85, regulujące odpowiedzialność za nadzór nad infrastrukturą 
wodno-kanalizacyjną, kwestie monitoringu ilości i jakości ścieków, a także działania 
w zakresie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym 
w odniesieniu do obowiązków wynikających z umowy z Chemwik. W Instrukcjach 
wprowadzono zapisy dotyczące odpowiedzialności za wdrożenie ustaleń 
wynikających z przejęcia gospodarki wodno-ściekowej, w tym za przebudowę 
i konserwację infrastruktury, weryfikację warunków technicznych pod kątem 
wymagań procesów technologicznych, za opracowanie instrukcji i metodyki poboru 
i analiz ścieków oraz ich kontroli.  

(akta kontroli str. 1250-1286) 

W Spółce powołany został Zespół ds. optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej86. 
W rezultacie jego pracy Spółka m.in. przygotowała wystąpienie do IPO z wnioskiem 
o wydanie opinii dotyczącej określenia zawartości TNT w ściekach odprowadzanych 
do kanalizacji, niepowodującej zagrożenia pożarowo-wybuchowego, a także 
ustalenia metodyki referencyjnej oznaczania TNT w ściekach. W wyniku działań 
kontrolnych NIK, Zespół podjął także działania w celu ustalenia przyczyn wzrostu 
zawartości TNT w kanalizacji już za podczyszczalnią – w oddalonej o około  
800 m studni kontrolnej S1, w tym zidentyfikował i wyeliminował niekontrolowany 
zrzut zanieczyszczeń ze skrubera87 w budynku syntezy TNT.  

 (akta kontroli str. 1230, 1232-1249) 

Spółka prowadziła książki obiektów budowlanych i przeprowadzała okresowe 
kontrole stanu sprawności technicznej budynków i budowli zgodnie z art. 62 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane88. W ramach kontroli ocenie podlegały także 
instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska. Corocznie, na około dwa i pół 
miesiąca instalacje do produkcji materiałów wybuchowych były unieruchamiane 
w celu przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych. Podczas ponownego 
rozruchu, przed przekazaniem ich do eksploatacji, każdorazowo sprawdzano 
sprawność instalacji. 

(akta kontroli str. 1724-1975, 3188) 

Pismem z 8 lutego 2016 r. Chemwik zwrócił się do Spółki m.in. o udzielenie 
„wyjaśnień niskiego poziomu zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach” oraz 
dostarczenie dokumentacji potwierdzającej zamontowanie urządzeń do ciągłych 
                                                           
84 Np. zlecenie nr ZU 190021 obejmowało okres od stycznia od czerwca 2019 r.  
85 Instrukcja wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 9/2017 z 30 sierpnia 2017 r., wcześniej - 
Instrukcja wprowadzona zarządzeniem nr 15/2015 z 26 października 2015 r.  
86 Zespół powołany zarządzeniem nr 1/2019 z 2 stycznia 2019 r. Prezesa Zarządu. Wcześniej Poleceniem 
Prezesa Zarządu Spółki nr 3/2015 z 1 czerwca 2015 r. powołano sześcioosobowy zespół roboczy pracowników 
m.in. do wypracowania optymalnych warunków współpracy z Chemwik w zakresie usług dostarczania wody  
i odbioru ścieków. 30 sierpnia 2017 r. utraciło moc zarządzenie nr 15/2015 Prezesa Zarządy Spółki  
z 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej – będące podstawą powołania i działania Zespołu. W nowej instrukcji wprowadzonej zarządzeniem  
nr 9/2017 z 30 sierpnia 2017 r. analogicznego zespołu nie powołano.  
87 Skruber to aparat absorpcyjny wychwytujący zanieczyszczenia gazowe w ciecz.  
88 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm. 
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pomiarów wskaźników charakterystycznych dla prowadzonej działalności, a także 
stałego udostępniania sygnałów z tych urządzeń. W odpowiedzi Spółka 15 lutego 
2016 r. poinformowała, że obowiązki w tym zakresie nie zostały zrealizowane ze 
względu na trwające na sieci kanalizacyjnej prace inwestycyjne. Pismem  
z 22 września 2016 r. Spółka poinformowała Chemwik o zrealizowaniu obowiązku 
prowadzenia ciągłego monitoringu jakości odprowadzanych ścieków, a 26 września 
2016 r. udostępniła odczyt tych parametrów z poziomu siedziby Chemwik. 
Przeprowadzone 24 października 2016 r., oględziny przedstawicieli Marszałka89 
wykazały, że Spółka zrealizowała obowiązki w zakresie zainstalowania 
i eksploatowania urządzeń pomiarowych służących do określenia ilości i jakości 
ścieków przemysłowych. W ocenie Chemwik zamontowane urządzenia nie 
gwarantowały wiarygodnych pomiarów, zwłaszcza w zakresie azotu ogólnego, 
jednak Spółka nie uwzględniła tych zastrzeżeń.  

(akta kontroli str. 3548 3531-3536, 3795, 3861-3864, 3898, 3927) 

W związku z uchybieniem przez Spółkę terminowi montażu urządzeń 
monitorujących jakość odprowadzanych ścieków ustalonemu w Umowie90, 24 lutego 
2016 r. Chemwik cofnął zgodę z 7 sierpnia 2015 r. na wprowadzanie ścieków 
przemysłowych Nitro-Chemu do swoich urządzeń kanalizacyjnych i zwrócił się do 
Marszałka z wnioskiem o cofnięcie Spółce pozwolenia wodnoprawnego, informując 
zarazem, że  sam. Dnia 27 maja 2019 r. Dyrektor RZGW91 wydał decyzję, którą 
cofnął udzielone Spółce pozwolenie wodnoprawne, wskazując jednak jako 
przyczynę przekroczenia parametrów jakości ścieków – azotu azotynowego, fenoli 
lotnych i lotnych węglowodorów aromatycznych oraz przekroczenie dopuszczalnych 
maksymalnych wielkości zrzutu ścieków. Dodał zarazem, że parametry 
zanieczyszczeń w odbieranych ściekach ścieków zostały przez Chemwik narzucone 
na niewspółmiernie niskim poziomie, tym bardziej, że ich odbiorca nie generuje 
przekroczeń w zakresie tych parametrów. Pismem z 13 czerwca 2019 r. Nitro-Chem 
odwołał się od decyzji Dyrektora RZGW.  

 (akta kontroli str. 951-952, 1000-1006, 1631-1635, 
3850-3851, 3866-3867, 4263-4266, 4798-4809) 

Spółka prowadziła okresowe badania jakości ścieków (cztery razy w roku) 
i przekazywała ich wyniki do Chemwik. Analizy te obejmowały 22 parametry 
określone w Umowie. Od maja 2015 r. Spółka przekazywała do Chemwik 
miesięczne raporty dotyczące objętości odprowadzanych strumieni ścieków i wyniki 
ich monitoringu z poprzedniego miesiąca. Informacje były przekazywane 
z zachowaniem terminu wynikającego z Umowy92. 

(akta kontroli str. 3555-3556) 

Spółka informowała Chemwik o terminie rozpoczęcia i zakończenia produkcji 
DNT/TNT i denitracji kwasów. Informacje te w formie elektronicznej przekazywała 
Kierownik Działu Bezpieczeństwa Technicznego oraz Technolog ds. Ochrony 
Środowiska. Dnia 10 marca 2016 r. Chemwik sformułował notę księgową, w której 
obciążył Spółkę karą umowną z tytułu prowadzenia produkcji bez uprzedniego 
zawiadomienia kwotą 360 tys. zł. Spółka odmówiła zapłaty wskazanej kwoty uznając 

                                                           
89 W związku z toczącym się przed Marszałkiem Kujawsko-Pomorskim postępowaniem administracyjnym 
w  prawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego.  
90 Zgodnie z § 5 ust. 12 Umowy Spółka zobowiązała się zainstalować urządzenia pomiarowe do 31 grudnia  
2015 r. Zobowiązanie do ich zainstalowania wynikało także z pkt 3.8 pozwolenia wodnoprawnego z 30 września 
2015 r. jednak nie było obwarowane terminem. 
91 Zmiana właściwości nastąpiła w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 2268, ze zm.). 
92 Do 10 dnia roboczego każdego miesiąca. 
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karę za bezzasadną. W uzasadnieniu wskazała, że zapis Umowy dotyczący tej kary 
jest nieważny, albowiem kara umowna zabezpieczać może wyłącznie zobowiązania 
niepieniężne, a jej zapłata – wynikać z wyrządzonej szkody, nadto jej wysokość jest 
rażąco wygórowana93. Spór w tym zakresie nie został rozwiązany do czasu 
zakończenia czynności kontrolnych. 

(akta kontroli str. 3796-3805, 3814-3829, 3871) 

Na mocy Umowy Spółka była zobowiązana odprowadzać do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieki o ustalonych parametrach jakościowych. Dopuszczalne 
wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
poprzez studnie kontrolno-pomiarowe ustalono odmiennie dla dwóch okresów:  
do 31 grudnia 2015 r. i od 1 stycznia 2016 r.94 W pierwszym okresie dopuszczalne 
stężenia 14 z 22 określonych parametrów były wyższe95. Ze względu na brak 
możliwości technicznych Spółki pozwalających na natychmiastowe dotrzymanie 
wyżej określonych warunków czasowo zmieniono dopuszczalne wartości siedmiu 
wskaźników dla studni S196 i czterech dla studni S397 oraz określono sposób 
ustalania wysokości opłaty za wprowadzanie ścieków o ponadnormatywnych 
wartościach zanieczyszczeń (tj. innych niż określone w Umowie). Pismem  
z 7 stycznia 2016 r. Chemwik poinformował Spółkę, że odprowadzane z Zakładu 
ścieki zostały przekierowane 1 stycznia 2016 r. na ciąg przemysłowy, dla którego 
parametry ścieków były ustalone bardziej rygorystycznie, niż dla ciągu 
komunalnego. 

 (akta kontroli str. 3398, 3622, 3858, 3908, 3415-3419) 

Spółka, na mocy Umowy zobowiązana była także do umożliwienia wstępu i  kontroli 
przepływomierzy i wodomierzy, a także sprawdzenia, w dowolnym czasie pracy 
Zakładu, ilości i jakości odprowadzanych ścieków. Chemwik zastrzegł sobie także 
prawo wydawania i egzekwowania zaleceń mających na celu poprawę stanu 
i składu ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Kierownik Działu 
Bezpieczeństwa Technicznego wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą Chemwik 
nie przekazał Spółce takich zaleceń.  

(akta kontroli str. 3399-3400, 3621) 

Pismem z 3 kwietnia 2015 r. Chemwik przekazał Spółce wykaz osób uprawnionych 
do prowadzenia czynności kontrolnych. Wykaz podlegał aktualizacji. W okresie 
objętym kontrolą NIK (do 15 maja 2019 r.) Chemwik przeprowadził w Zakładzie  
90 kontroli98. Chemwik przekazywał każdorazowo Spółce wyniki prowadzonych 
analiz jakości ścieków. Na podstawie wyników badań Chemwik w latach 2016-2018 
obciążył Spółkę opłatami dodatkowymi 99 razy, a kosztami analiz, o których mowa 
w § 7 ust. 9 Umowy – 77 razy.  

(akta kontroli str. 3860, 4663-4665, 4673-4676) 

                                                           
93 Zgodnie z Umową, w przypadku nieprzekazania informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu produkcji, Spółka 
była zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 30 tys. zł za każdy dzień trwania produkcji.  
94 W okresie po 1 stycznia 2016 r. dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń zróżnicowano ze względu na to, na 
który ciąg (komunalny, przemysłowy) ścieki będą odprowadzane.  
95 Tj. ChZT, BZT5, OWO, zawiesina ogólna, azot ogólny, azot azotynowy, azot amonowy, azot organiczny, 
fosfor ogólny, chlorki, fenole lotne, lotne węglowodory aromatyczne BTX, surfaktanty niejonowe, chrom ogólny. 
96 Tj. odczynu pH do 31 marca 2015 r. (wartość: 1-9,5), a także ChZT (wartość: 3000 mgl/l), azotu ogólnego 
(wartość: 1175 mg/l), azotu azotanowego (wartość: 500 mg/l), azotu azotynowego (wartość: 300 mg/l), azotu 
organicznego (wartość: 350 mg/l) oraz siarczanów (wartość: 200 mg/l) do 31 grudnia 2015 r. 
97 Tj. ChZT (wartość: 30000 mgl/l), azotu ogólnego (wartość: 30124 mg/l), azotu azotanowego (wartość: 7500 
mg/l), azotu azotynowego (wartość: 22610 mg/l), do 31 grudnia 2015 r. 
98 Z uwagi na brak metodyki przyjętej przez obie strony Umowy, jedna kontrola rozumiana jest jako jeden dzień 
prowadzenia czynności kontrolnych. 
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Strony Umowy zobowiązały się do utworzenia zespołu roboczego do wypracowania 
optymalnych rozwiązań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
objętej Umową. Pismem z 21 kwietnia 2015 r. Spółka wyznaczyła do pracy w tym 
zespole pięcioro pracowników i wniosła o wyznaczenie terminu spotkania 
inauguracyjnego. Pismem z 8 lipca 2015 r. Spółka wezwała Chemwik do 
wyznaczenia członków zespołu i terminu rozpoczęcia jego prac. Dnia 13 sierpnia 
2015 r. Kierownik Działu Bezpieczeństw Technicznego Spółki przesłała do Chemwik 
listę zagadnień, którymi powinien zająć się ww. zespół. Pierwsze posiedzenie 
zespołu odbyło się 8 września 2015 r. Pomimo kilku spotkań zespołu Kierownik 
Działu Bezpieczeństwa Technicznego, członek zespołu wskazała, że nie osiągnięto 
efektów.  

(akta kontroli str. 3564, 3830-3837) 
Przy realizacji Umowy między Spółką a Chemwik powstały spory, które zgodnie  
z jej zapisami strony zobowiązały się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. 
Dotyczyły one m.in. udostępniania przez Zakład informacji o stanie realizacji 
inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej, jakości odprowadzanych ścieków, 
warunków prowadzenia kontroli ilości i jakości ścieków przez Chemwik, rozliczeń 
finansowych, statusu prawnego i pozycji Chemwik jako dostawcy wody i odbiorcy 
ścieków. Chemwik wielokrotnie zarzucał Spółce naruszanie postanowień Umowy 
bądź jej niewykonywanie, zaś Spółka formułowała wobec Chemwik zarzuty 
dotyczące nieuprawnionej interpretacji Umowy i stosowania praktyk 
monopolistycznych. Część z nich stała się przedmiotem postępowań sądowych 
(cywilnych, karnych) lub administracyjnych. W okresie objętym kontrolą Chemwik 
nie skorzystał z przysługującego mu na podstawie Umowy uprawnienia do 
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego w przypadku gdy jakość odprowadzanych 
ścieków nie odpowiadała ustalonym wartościom. Nitro-Chem nieprzerwanie 
odprowadzał ścieki, a Chemwik przyjmował je i pobierał opłaty za świadczone 
usługi. 

(akta kontroli str. 3530, 4101-4102) 

Chemwik wielokrotnie występował do Spółki z wnioskiem o udostępnienie informacji 
o stanie realizacji inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej podejmowanych 
w Zakładzie99, w tym o przekazanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej 
dotyczącej instalacji do zatężania ługów posiarczynowych oraz zakładowej 
podczyszczalni. Spółka udzielała informacji w powyższym zakresie100, w tym m.in. 
w  przekazywanych wraz z wnioskami o wyrażenie zgody na wprowadzanie ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych Chemwik operatach wodnoprawnych, nie udostępniła 
jednak szczegółowej dokumentacji z prowadzonych inwestycji powołując się m.in. 
na tajemnicę przedsiębiorstwa.  

(akta kontroli str. 3932-3936, 3939-394, 3946-3947, 3895-3896, 4022-4023, 4026-
4028, 4078-4083, 4099-4102, 4127-4128, 4130-4133) 

Pismem z 25 lutego 2016 r. Chemwik poinformował Spółkę, że od początku marca 
2016 r. zaprzestaje udzielać rabatu dotyczącego opłaty stałej za utrzymanie 
w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w związku z czym opłaty 
te wzrosną dwukrotnie101. W odpowiedzi pismem z 11 kwietnia 2016 r. Spółka 

                                                           
99 Np. pismo z 18 października 2016 r. nr W/1101/2016, 21 października 2016 r. nr W/1110/2016, 8 listopada 
2016 r. nr W/1161/2016, 20 grudnia 2016 r., nr W 1350/2016, 21 grudnia 2016 r. nr W/1347/2016, 3 sierpnia 
2017 r. nr W/763/2017, 2 lipca 2018 r. nr W/742/2018, 8 sierpnia 2018 r. nr W/876/2018. 
100 Np. pismo z 17 listopada 2016 r. nr PB/1417/2016, 16 sierpnia 2017 r. nr PB/1039/2017, 6 września 2017 r. 
nr PB/1215/2017,30 sierpnia 2018 r. nr PB852/2018, 20 listopada 2018 r. nr PB/756/2018, 17 października 2016 
r. nr PB/1287/2016. 
101 Zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b i d Umowy miesięczna opłata stała za utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych wynosiła odpowiednio: za okres od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. po 
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poinformowała, iż próby obciążania jej większymi opłatami uznaje za bezpodstawne, 
a strony Umowy nigdy nie uzgodniły, że wysokość opłaty stałej jest wynikiem 
udzielania czasowego rabatu. Spółka, pomimo wykazywania przez Chemwik na 
fakturach kwot dwukrotnie wyższych, regulowała płatności w dotychczasowych 
wysokościach wnioskując o dokonywanie ich korekty. 

(akta kontroli str. 3572-3583, 3868, 3880) 

Spółka dwukrotnie podjęła działania w celu zmiany odbiorcy ścieków. Dnia 
6 września 2016 r. złożyła wniosek do MWIK o wydanie warunków technicznych na 
przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dnia 19 września 
2016 r. MWiK poinformował, że nie posiada w rejonie Zakładu sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, wobec czego należy w tym zakresie podjąć współpracę z Chemwik. 
Nitro-Chem skierował do MWiK wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej także 15 maja 2019 r. W odpowiedzi MWiK ponownie podał te same 
przyczyny co w 2016 r. W związku z powyższym Nitro-Chem skierował wniosek 
o wszczęcie postępowania w sprawie sporu powstałego w wyniku odmowy MWiK do 
Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, a także skargę w tej sprawie do Rady Miasta 
Bydgoszczy.  

(akta kontroli str. 3899, 3925-3926, 4267-4270, 4785-4797) 

W toku kontroli zwrócono się do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o udzielenie 
informacji w jaki sposób gmina Bydgoszcz realizuje obowiązki określone  
w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym102 
dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 
w rejonie dawnych Z.Ch. Zachem. W odpowiedzi Prezydent wskazał, że na całym 
terytorium gminy Bydgoszcz, w tym w rejonie dawnych Z.Ch. Zachem usługi 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na rzecz wspólnoty samorządowej świadczy MWiK. Zaznaczył jednocześnie, że 
przez „wspólnotę samorządową” należy rozumieć „osoby fizyczne – mieszkańców 
gminy”. Wskazał, że usługi te są świadczone w taki sposób, „aby zaspokojone były 
potrzeby społeczeństwa, bez których nie jest możliwe codzienne normalne 
bytowanie”, a „w ocenie miasta Bydgoszczy nie ulega wątpliwości, że sposób 
świadczenia usług (…) przez MWiK spełnia powyższe wymogi i że usługi te 
świadczone są prawidłowo”. Spółka ponowiła wniosek do MWiK o przyłączenie do 
miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 15 maja 2019 r. Pismem z 1 lipca  
2019 r. MWiK wskazał, że ma możliwości technicznych podłączenia Nitro-Chem do 
swojej sieci.  

(akta kontroli str. 3527-3529, 4267-4269, 4785-4786) 

Z informacji przekazanych NIK przez MWiK wynikało, że spółka ta nie świadczy 
usług odprowadzania ścieków przemysłowych, gdyż potrzeby takie nie mają 
charakteru użyteczności publicznej, a dostarczanie specjalistycznych usług dla 
przemysłu nie jest zadaniem własnym gminy. Powołanie Chemwik, spółki celowej 
zależnej od MWiK, zajmującej się świadczeniem usług na rzecz przedsiębiorców 
nastąpiło w wyniku realizacji decyzji podjętych przez Radę Miasta Bydgoszczy103.  

(akta kontroli str. 4408-4412) 

                                                                                                                                                    

40 tys. zł, a od 1 lipca 2015 r. po 20 tys. zł. Od 1 marca 2016 r. Chemwik naliczał opłaty w kwotach po 40 tys. zł 
miesięcznie.  
102 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
103 Tj. uchwały nr XLIII/943/13 z 26 marca 2013 r. oraz nr XXXIX/842/13 z 27 marca 2013 r.  
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Dnia 13 kwietnia 2017 r. Chemwik, wskazując na toksyczność 
i niebiodegradowalność ścieków Zakładu, poinformował Spółkę, że nie jest w stanie 
ich oczyścić, co może skutkować koniecznością zapłaty kar środowiskowych, 
zwrotem grantu udzielonego na modernizację OSK czy nałożeniem przez Komisję 
Europejską kary systemowej na Państwo Polskie i przeniesieniem jej 
w konsekwencji na samorząd – Miasto Bydgoszcz. Przedstawił zarazem dwa 
warianty w zakresie samodzielnego odprowadzania ścieków przez Spółkę 
bezpośrednio do Wisły. Wskazał, że w przypadku braku akceptacji tych propozycji 
i realizacji inwestycji w tym zakresie do końca września 2017 r. będzie zmuszony 
rozwiązać Umowę zawartą ze Spółką z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia i zaprzestać przyjmowania ścieków. Spółka odrzuciła przedstawioną 
propozycję wskazując, że nie uwzględnia ona faktu, że Zakład był zobowiązany do 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla realizowanych inwestycji, których celem 
nie było dostosowanie ścieków do warunków obowiązujących dla ścieków 
odprowadzanych do wód lub ziemi, a do urządzeń kanalizacyjnych. Z tego względu 
konieczna byłaby zmiana zakresu i celu tych inwestycji w sposób gwarantujący 
uzyskanie właściwych parametrów ścieków, bez jakiejkolwiek pewności uzyskania 
wymaganych zgód na wprowadzanie ścieków bezpośrednio do Wisły. 

(akta kontroli str. 4014, 4017-4019) 

Pismem z 6 listopada 2017 r. Spółka przekazała Chemwik regulamin dotyczący 
zasad dostępu do obiektów i urządzeń usytuowanych na terenie Zakładu104. 
Wskazano w nim m.in. konieczności informowania z wyprzedzeniem o planowanych 
czynnościach kontrolnych, obowiązek sporządzania imiennej listy osób 
przeprowadzających kontrolę ze wskazaniem stanowiska służbowego, utrwalania 
przebiegu kontroli (rejestrowania obrazu i dźwięku). W ocenie Chemwik 
postanowienia regulaminu były sprzeczne z pozwoleniem wodnoprawnym Spółki  
i Umową (zmieniały warunki prowadzenia kontroli), wobec czego odmówił 
podporządkowania się tym zapisom.    

 (akta kontroli str. 1305-1341, 4031, 4035-4037, 4046-4048, 4052-4053, 
4064-4066, 4078-4090, 4168-4175 

Podczas kontroli Chemwik prowadzonej 21 listopada 2017 r. Spółka wystosowała 
wezwanie do zaniechania naruszeń Umowy oraz ww. regulaminu w związku 
z zapowiedzią prowadzenia kontroli przez cała dobę i pobierania prób w odstępach 
co godzinę. Po dokonaniu dwóch poborów Spółka odmówiła dalszego prowadzenia 
czynności, wskazując na zakłócenia w organizacji pracy Zakładu oraz naruszenie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (Zakład nie mógł zapewnić obsady do poboru 
25 prób oraz warunków socjalnych dla pracowników). Dnia 22 listopada 2017 r. 
Chemwik poinformował o nałożeniu kary na podstawie § 6 pkt 1 Umowy za 
uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Kolejną notę obciążeniową Chemwik 
wystawił 7 grudnia 2017 r. w związku z uniemożliwieniem pobrania trzeciej próby 
podczas kontroli prowadzonej 23 listopada 2017 r.105 Spółka nie zapłaciła kar, 
kwestionując podstawę ich nałożenia. Do czasu zakończenia kontroli spór w tym 
zakresie nie został rozwiązany. 

(akta kontroli str. 4038-4041, 4048-4051, 4060-4061, 4066-4067) 

Dnia 21 września 2018 r. Chemwik zażądał od Spółki natychmiastowego usunięcia 
zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi wynikającego 

                                                           
104 Regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 12/2017 Prezesa Zarządu z 2 listopada 2017 r. Równolegle 
stosowano w Spółce Instrukcję pobierania próbek ścieków ze studzienek S1, S4 w przypadku kontroli z firmy 
Chemwik. 
105 Sytuacja analogiczna jak przy kontroli z 21 listopada 2017 r.  
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z zanieczyszczenia ścieków przemysłowych Zakładu wysoce szkodliwymi 
substancjami DNT i TNT, a także natychmiastowego zaprzestania odprowadzania 
ścieków do jej urządzeń kanalizacyjnych. Spółka  wskazała, że formułowane zarzuty 
są całkowicie sprzeczne ze stanem faktycznym i „paradoksalnie potwierdzają rażące 
zaniedbania Chemwik w wykonywaniu obowiązków właściciela urządzeń 
kanalizacyjnych”. Zarzuciła także Chemwik bierność i zaniechania przy 
utrzymywaniu w należytym stanie posiadanego i eksploatowanego centralnego 
zbiornika uśredniającego, który może być najbardziej prawdopodobnym źródłem 
emisji DNT do środowiska. Chemwik 13 listopada 2018 r. ponowił żądanie usunięcia 
zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi wynikającego 
z zanieczyszczenia ścieków przemysłowych Zakładu DNT i TNT. Wskazał, 
że przeprowadzone 3 października 2018 r., badania ścieków wykazały obecności 
tych „nieulegających biodegradacji i charakteryzujących się toksycznością” 
substancji. W odpowiedzi Spółka wskazała, że brak doręczenia jej analiz nie 
pozwala na odniesienie się do zarzutów. Dodała, że zastosowała zaawansowaną 
technologię podczyszczania ścieków i uzyskała wysoki stopień redukcji 
zanieczyszczeń. Zastosowała najlepsze dostępne techniki, aby wyeliminować 
zanieczyszczenia mogące niekorzystnie wpływać na pracę oczyszczalni 
komunalnej, a podatność zakładowego ścieku na oczyszczanie w procesach 
biologicznych została potwierdzona badaniami, a skład ścieków nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.  

(akta kontroli str. 4134-4167) 

W dniu 6 maja 2019 r. RDOŚ wydał decyzję, którą umorzył postępowanie wszczęte 
na skutek złożonego przez Chemwik zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w zakresie 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód w związku z działalnością Nitro-
Chem. Przyczyną umorzenia był fakt, że głównym celem działalności Nitro-Chemu 
jest obronność i bezpieczeństwo państwa, a w takich przypadkach, zgodnie  
z art. 4 pkt 2 ppkt c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom  
w środowisku i ich naprawie106, jej przepisów nie stosuje się. 

(akta kontroli str. 2501-2505) 

Pismem z 31 maja 2019 r. Chemwik poinformował Spółkę, że w pobranych 
próbkach ścieków zidentyfikowano TNT, co stanowi realne zagrożenie dla 
środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego. Chemwik ponownie zażądał 
natychmiastowego usunięcia zagrożenia. W odpowiedzi z 12 czerwca 2019 r. 
Spółka wskazała, że do kanalizacji Chemwik nie są wprowadzane żadne szkodliwe 
substancje. Śladowe ilości 2,4,6-trinitrotoluenu zgadujące się w ściekach wynikają 
z profilu działalności Zakładu, jednak nie są to ilości, które mogą stanowić 
zagrożenie dla środowiska wodnego ani tym bardziej dla zdrowia czy życia 
ludzkiego. Spółka podniosła, że 2,4,6-trinitrotoluen nie spełnia kryteriów klasyfikacji 
toksyczności ostrej, nie jest także substancją działającą bardzo toksycznie na 
organizmy wodne. Potwierdzeniem tych tez są wyniki badań próbki pobranej z Wisły 
800 m za miejscem zrzutu ścieków z Chemwik. Zawartość tej substancji w próbce 
wyniosła poniżej progu wykrywalności, a tym samym poniżej progu oznaczalności 
(tj. poniżej 2 µl/l), co oznacza, że zatrucie wtórne człowieka przez środowisko jest 
wykluczone. Ponadto Spółka wskazała, że zawartość 3 ml/l w ściekach nie stanowi 
zagrożenia dla życia ludzkiego, osiągnięcie dawki śmiertelnej w przeliczeniu na 
dorosłego człowieka ważącego ok. 60 kg oznacza, że musiałby on przypadkowo 
spożyć jednorazowo ok. 16 tys. litrów ścieku.  

(akta kontroli str. 4388-4390, 4669-4672) 
                                                           
106 Dz. U. z 2018 r. poz. 954, ze zm., dalej: „Ustawa szkodowa”. 
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Spółki podejmowały próby rozwiązania konfliktów także z udziałem podmiotów 
trzecich, np. Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego107, 
Rady Miasta Bydgoszczy108 czy Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Powołały w tym 
celu także zespoły negocjacyjne.  

 (akta kontroli str. 3902-3924, 4032-4034, 4062-4068, 4082, 4087, 4093-4102, 4589)  

Dnia 29 maja 2018 r. Spółka poinformowała Chemwik, że w oparciu 
o przeprowadzone analizy prawne „zmuszona jest traktować zawartą Umowę jako 
nieważną z mocy prawa, a co za tym idzie od samego początku niewywołującą 
skutków prawnych109”, w tym finansowych. Spółka zaproponowała wypracowanie 
nowej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, traktując pozostałe spory jako 
zagadnienia subsydiarne. Chemwik wyraził gotowość podjęcia prac nad 
doprecyzowaniem zapisów obowiązujące Umowy.  

(akta kontroli str. 4116-4128, 4133) 

Pomimo wielokrotnych i obustronnych deklaracji o potrzebie i chęci polubownego 
zakończenia konfliktów, sporne kwestie nie zostały przez Spółki rozwiązane. 
Niezależnie od tego Chemwik przyjmował ścieki Zakładu, nie wystąpiły przerwy 
w świadczeniu usług, a Spółka, poza kwestiami spornymi, regulowała za nie 
płatności.  

(akta kontroli str. 3564, 3566, 4068, 4096, 4098, 4118, 4120-4122, 4128)  

W okresie objętym kontrolą Spółka była kontrolowana 38 razy110. W zakresie 
ochrony środowiska (w tym zagrożenia związanego z awarią przemysłową oraz 
oceną stanu sanitarnego Zakładu) kontrole prowadzili WIOŚ, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Bydgoszczy111.  

(akta kontroli str. 3358-3360)  

WIOŚ od 1 stycznia 2015 r. przeprowadził siedem kontroli w Zakładzie112, w tym 
dwa razy z uwagi na poważne awarie mające miejsce 25 marca i 21 kwietnia  
2015 r.113 W obu przypadkach przeprowadzono akcje ratownicze, a przyczynę 
                                                           
107 Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w stanowisku z 26 września 
2016 r. po wysłuchaniu stron konfliktu, wystosowało apel do Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz MWiK 
o podjęcie pilnych działań, które przyczynią się do rozwiązania sporów. WRDS wskazała, że zaistniała sytuacja 
(cofnięcie zgody na odprowadzanie ścieków) grozi przerwaniem produkcji oraz utratą miejsc pracy, zagraża 
również realizacji kontraktów na rzecz armii polskiej i wojsk sojuszniczych. 30 września 2016 r. Zastępca 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy wskazała, że działania Chemwik prowadzone w kierunku zapewnienia właściwej 
pracy oczyszczalni, a w konsekwencji skutecznej ochrony środowiska, są w pełni uzasadnione. 
108 Na XXXVII sesji Rady Miasta Bydgoszczy 30 listopada 2016 r. na wniosek Prezydenta wprowadzony został 
dodatkowy punkt programu obrad, w którym przedstawiona została informacja na temat konfliktu między Spółką 
a Chemwik. Swoje stanowiska na sesji przedstawili Prezesi Zarządów obu spółek. W efekcie dyskusji Radni 
wystosowali apel do Prezydenta Miasta o zorganizowanie spotkania przewodniczących klubów radnych 
i przedstawicieli pozostających w konflikcie firm w sprawie kierunków rozstrzygnięcia konfliktów. 
109 W piśmie z 30 sierpnia 2018 r. Spółka wskazała, że w jej ocenie „umowa jest w całości nieważna na 
podstawie art. 58 § 1 k.c., z uwagi na sprzeczność z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.  
110 W książce kontroli (prowadzonej od 1 stycznia 2012 r.) znajdowało się 76 wpisów, w tym 35 do 2015 r. Trzy 
wpisy dotyczyły wizytacji. Spółka w badanym przez NIK okresie była kontrolowana m.in. przez pracowników 
ministerstw: Obrony Narodowej, Gospodarki, Rozwoju; Urzędu Miasta Bydgoszczy; Głównego Inspektoratu 
Nadzoru Budowalnego, Państwowej Agencji Atomistyki; Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy; 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego dla Miasta Bydgoszczy; Państwowej Inspekcji Pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy; NIK Delegatury w Bydgoszczy, Narodowego Banku Polskiego; 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Bydgoszczy; a ponadto wizytowana na potrzeby prowadzonych 
postępowań administracyjnych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz (dwa razy) RDOŚ.  
111 Dalej: „PPIS”. 
112 Dwie kontrole pozaplanowe problemowe, dwie kontrole planowe, dwie kontrole pozaplanowe inwestycyjne, 
jedna kontrola pozaplanowa interwencyjna.  
113 Kontrole pozaplanowe problemowe. 
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awarii wyjaśniła wewnątrzzakładowa komisja114. Kontrole WIOŚ wykazały, że w obu 
przypadkach nie doszło do zanieczyszczenia wód, gruntów i  ziemi. W ich wyniku 
nie stwierdzono nieprawidłowości i nie sformułowano zarządzeń pokontrolnych.  

(akta kontroli str. 3213-3243, 3358-3360) 

Ze względu na zrealizowane przez Spółkę inwestycje mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko WIOŚ przeprowadził dwie kontrole: w kwietniu 2016 r. 
w związku z planowanym oddaniem do użytkowania instalacji do zatężania ługów 
posiarczynowych, oraz w marcu 2018 r. w  związku z planowanym oddaniem 
do użytkowania podczyszczalni ścieków. W pierwszym przypadku nie stwierdzono 
naruszeń i nie sformułowano zarządzeń pokontrolnych. W drugim, ze względu na 
przesunięcie planowanego terminu oddania obiektu do użytkowania, od czynności 
kontrolnych odstąpiono115.  

( akta kontroli str. 3244-3286) 

Kontrole planowe w Zakładzie WIOŚ przeprowadził w grudniu 2015 r., kwietniu 
2016 r. i październiku 2017 r. We wszystkich przypadkach dotyczyły one 
przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony 
środowiska przed poważnymi awariami. Zakres pierwszej kontroli dotyczył także 
gospodarki wodno-ściekowej Zakładu. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń 
i nieprawidłowości oraz nie sformułowano zarządzeń pokontrolnych. W zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej przeprowadzono także wizję lokalną, oględziny i ocenę 
sposobu eksploatacji instalacji urządzeń zabezpieczających glebę, ziemię i wody 
gruntowe przed zanieczyszczeniem. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ich 
użytkowaniu.  

(akta kontroli str. 3287- 3330) 

Kontrola interwencyjna została przeprowadzona w Zakładzie przez WIOŚ w okresie 
od października 2018 r. do lutego 2019 r. i była związana z zawiadomieniem 
Chemwik o zagrożeniu dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, wynikającym 
z zanieczyszczenia ścieków przemysłowych TNT i DNT. Celem kontroli było 
sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie szkodliwie dla środowiska wodnego. W toku 
kontroli m.in. pobrano dwie średniodobowe, proporcjonalne do przepływu próbki 
ścieków odprowadzanych z Zakładu: ze studzienki pomiarowej S1 i S5 w celu 
porównania wyników z wartościami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym oraz 
oznaczenia związków nitrowych. Wyniki badań nie wskazały na przekroczenie 
wartości dopuszczalnych określonych pozwoleniem wodnoprawnym (przy 
uwzględnieniu niepewności pomiaru). W zakresie identyfikacji związków nitrowych 
ustalono, że w próbkach znajdowały się substancje 2,4-DNT i 2,4,6-TNT w ilościach 
odpowiednio: <2,5 µm/L i 6400 µm/L w próbce nr 1042 i 0,21 µm/L oraz <0,40 
µm/L w próbce 1043. Z uwagi na „brak możliwości porównania – brak określenia 
wartości dopuszczalnych dla związków nitrowych w ściekach w aktach krajowych 
i decyzjach wydanych na rzecz podmiotu” nie sformułowano oceny w tym zakresie. 
Podczas kontroli przeprowadzono także wizję lokalną na terenie Zakładu, w ramach 
której stwierdzono, że urządzenia podczyszczalni ścieków pracowały bezawaryjnie, 
ścieki przepływały zgodnie z przyjętym układem technologicznym, osad czynny był  

  

                                                           
114 W obu przypadkach Komisja ds. zdarzenia awaryjnego stwierdziła, że przyczyną rozszczelnienia rurociągu 
było uszkodzenie uszczelki przy połączeniu kołnierzowym w wyniku działania silnie żrącej substancji (oleum).   
115 Kontrola zakończyła się badaniem „strony formalno-prawnej korzystania ze środowiska”.  
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dobrze wykształcony, wyraźnie sedymentujący. W toku kontroli nie stwierdzono 
naruszeń i nie sformułowano zarządzeń pokontrolnych.  

(akta kontroli str. 3331-3357) 

W okresie objętym kontrolą Zakład był osiem razy kontrolowany przez PPIS 
w Bydgoszczy: sześć razy w zakresie oceny stanu sanitarno–technicznego oraz 
prowadzonej dokumentacji, jeden raz w zakresie rozszerzonych kart charakterystyki 
w ramach realizacji projektu REACH-EN-FORCE-5 oraz jeden raz w zakresie 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz gospodarki wodno-
ściekowej. W wyniku siedmiu kontroli nie sformułowano uwag, zaleceń i wniosków, 
zalecenia jednej kontroli, przeprowadzonej w 2017 r., terminowo wykonano116. 

(akta kontroli str. 3358-3365) 

Od początku 2015 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 
przeprowadził trzy kontrole w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa 
w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej117. 
W ich wyniku ustalono, że Spółka przestrzegała obowiązujących wymagań. 

(akta kontroli str. 3366-3379) 

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Technicznego wyjaśniła, że do Spółki nie 
wpływały skargi lub wnioski związane z ochroną środowiska bądź gospodarką 
wodno-ściekową. Wyjaśnienia te potwierdziła analiza dzienników korespondencji 
w okresie objętym kontrolą.  

(akta kontroli str. 3594, 4521-4522) 

Według wyjaśnień Kierownika Działu Remontów i Inwestycji, a także Specjalisty ds. 
Instalacji Sanitarnych w okresie objętym kontrolą w Zakładzie nie miały miejsca 
awarie systemu odprowadzania ścieków, w tym podczyszczalni.  

(akta kontroli str. 1733-1737) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W okresie objętym kontrolą Zakład odprowadzał do urządzeń kanalizacyjnych 
Chemwik ścieki o parametrach jakościowych przekraczających wartości 
dopuszczalne, określone w Umowie oraz pozwoleniu wodnoprawnym, a także 
załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych. Przekroczenia dotyczyły 12 z 22 parametrów określonych 
w umowie118, a jednocześnie czterech z siedmiu wskazanych w pozwoleniu 

                                                           
116 W trakcie kontroli (oceny stanu sanitarnego Zakładu) przeprowadzonej 10-11 maja 2017 r. wykonano pomiary 
i badania czynników szkodliwych. Stwierdzono przekroczenie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń 
w środowisku pracy dla chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia – ditlenek azotu na stanowisku 
aparatowym procesów chemicznych (budynek 267A pomieszczenie nitracji urotropiny), brak aktualnych badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia dla hałasu na produkcji folii (na hali produkcyjnej). Ustalono 
termin usunięcia nieprawidłowości na 31 października 2017 r. (decyzja nr NHP.1608.2017 z 24 czerwca 2917 r.)  
11 października 2017 r. Spółka zawiadomiła PPIS w Bydgoszczy o realizacji nakazów zawartych w ww. decyzji. 
117 15-18 września 2015 r., 27 października-16 listopada 2016 r. oraz 9-30 października 2017 r. 
118 Tj. ChZT, którego przekroczenia wyniosły od 3 do 2565 mgO2/l, OWO, którego przekroczenia wyniosły od 0,1 
do 623 mgC/l, zawiesiny ogólnej, której przekroczenia wyniosły od 2 do 3450 mg/l, azotu ogólnego, którego 
przekroczenia wyniosły od 1 do 560 mgN/l, azotu azotynowego, którego przekroczenia w odniesieniu do 
wartości Umowy i pozwolenia wyniosły od 0,07 do 233 mgNno2/l, a w odniesieniu do norm określonych 
rozporządzeniem przekroczenia wyniosły od 3 do 224 mgNno2/l,  azotu amonowego, którego przekroczenia 
wyniosły od 1,5 do 36 mgNnh4/l, azotu azotanowego, którego przekroczenia wyniosły od 1 do 355 mgNno3/l, 
azotu organicznego, którego przekroczenia wyniosły od 0,11 do 174 mgNorg/l, siarczanów, których 
przekroczenia wyniosły od 55 do 5269 mgSO4/l, fenoli lotnych, których przekroczenia wyniosły od 0,006 do 0,72 
mg/l, lotnych węglowodorów aromatycznych, których przekroczenie wystąpiło jednorazowo i wyniosło 0,18 mg/l 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

27 

wodnoprawnym119. W przypadku azotu azotynowego i siarczanów wartości nie  
odpowiadały także limitom określonym w przywołanym rozporządzeniu. 

 (akta kontroli str. 1544-1620, 3436-3520, 4334-4339) 

Prezes Spółki i Kierownik Działu Bezpieczeństwa Technicznego wyjaśnili, 
że w momencie zawarcia Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 
i w pierwszym roku jej trwania Nitro-Chem nie zakładał, że od 1 stycznia 2016 r. 
jakość ścieków produkcyjnych Zakładu będzie musiała odpowiadać parametrom 
określonym dla ścieków przyjmowanych na ciąg przemysłowy, które są bardziej 
rygorystyczne od określonych dla ciągu komunalnego. Wskazali, iż parametry 
te zostały ustalone na takim samym poziomie jak dla ścieków odprowadzanych do 
wód i do ziemi120, podczas gdy Spółka odprowadza swoje ścieki do kanalizacji 
i oczyszczalni posiadającej ciąg przemysłowy. Zwrócił na to uwagę również Dyrektor 
RZGW w uzasadnieniu decyzji, którą cofnięto pozwolenie wodnoprawne. 
Zaznaczyli, że celem działań inwestycyjnych Zakładu w gospodarce wodno-
ściekowej na lata 2014-2015 było osiągnięcie parametrów ścieków określonych 
w powszechnie i miejscowo obowiązującym prawie. Podali również, że Spółkę 
wiązały umowy na odbiór ścieków z podmiotami dzierżawiącymi grunty na jej 
terenie, a w związku z tym pewne zanieczyszczenia mogły pochodzić od tych 
podmiotów. W celu uniknięcia zanieczyszczenia ścieków, z których jest rozliczany 
Nitro-Chem przez inne podmioty, Spółka podjęła decyzję o wypowiedzeniu tych 
umów. Jednocześnie podkreślono, że wskutek zastosowania kolejnych etapów 
podczyszczania ścieków stężenia fenoli lotnych i lotnych węglowodorów 
aromatycznych spadły. Zaznaczono także, że w Umowie przewidziano przyjęcie 
ścieków ponadnormatywnych za dodatkową opłatą.  

NIK zwraca uwagę, że na dzień zakończenia postępowania kontrolnego i w okresie 
objętym kontrolą treść Umowy była wiążąca dla obu stron, a zapis § 5 ust. 8 Umowy 
nakładał na Nitro-Chem obowiązek wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych 
Chemwik ścieków o parametrach jakościowych nieprzekraczających wartości 
dopuszczalnych, określonych w załączniku nr 3, pomimo określenia dodatkowej 
opłaty za odprowadzanie ścieków o ponadnormatywnych parametrach. Regulacja 
dotycząca jakości ścieków odprowadzanych przez Nitro-Chem jest niezależna od 
zobowiązania do kontrolowania jakości tych ścieków przez Spółkę i uprawnienia 
Chemwik do jej monitorowania. Przekroczenia w zakresie azotu azotynowego, fenoli 
lotnych i lotnych węglowodorów aromatycznych stały się jedną z przyczyn cofnięcia 
pozwolenia wodnoprawnego. Należy także zwrócić uwagę, że w zakresie 
wskaźników azotu azotynowego i siarczanów przekroczenia dotyczyły także norm 
dopuszczalnych ustalonych rozporządzeniem w sprawie warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

(akta kontroli str. 3521-3397-3435, 4239A-4247, 4263-4266,  
4333A-4356, 4413-4415) 

2. Spółka przekroczyła dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego, określoną w  pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym 30 września 2015 r. 
W 2016 r. o ponad 267 tys. m3, w 2017 r. o ponad 520 tys. m3, a w 2018 r. o ponad 
409 tys. m3.  

                                                                                                                                                    

oraz BZT5, którego przekroczenia wyniosły od 1 do 578 mgO2/l, przy czym wyniki tego wskaźnika 
charakteryzowały się znacznym marginesem niepewności pomiaru. 
119 Tj. azotu azotynowego, azotu amonowego, fenoli lotnych, lotnych węglowodorów aromatycznych. 
120 Patrz: rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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Ustalone, w pkt 1 lit. b ww. pozwolenia wartości maksymalnego dopuszczalnego 
zrzutu ścieków wynosiły 120,0 tys. m3 na rok dla ścieków z instalacji TNT oraz 250 
m3 na rok dla ścieków z instalacji denitracji kwasów.  

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Technicznego wyjaśniła, że zwiększenie zużycia 
wody oraz odprowadzanych ścieków jest efektem zwiększenia produkcji 
podyktowanej zapotrzebowaniem rynku zbrojeniowego. Jednocześnie zamknięcie 
obiegu wód chłodniczych ma doprowadzić do zmniejszenia ilości odprowadzanych 
ścieków. Wskazała również, że w operacie wodnoprawnym opracowanym 4 marca 
2019 r. podano, że roczny zrzut ścieków Zakładu powinien wynosić 560 275 m3. 
Wartość ta odnosi się do jedynego odprowadzanego przez Zakład strumienia 
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego. W złożonych wyjaśnieniach wskazano także, że Spółka nie 
aktualizowała danych związanych ze swoją siecią kanalizacyjną, w tym nie składała 
wniosku o zmianę zapisów pozwolenia wodnoprawnego w związku z połączeniem 
wszystkich strumieni ścieków i ich odprowadzaniem przez studnię S1, gdyż proces 
ten miał charakter ciągły, a Spółka ustalała ostateczne dane, które należałoby 
przedstawić organowi właściwemu do wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

Przekroczenia dopuszczalnych ilości zrzutu ścieków były jedną z przyczyn cofnięcia 
pozwolenia wodnoprawnego. 

(akta kontroli str. 1544-1620, 4239A-4243, 4263-4266) 

3. W okresie od 1 lutego do 29 września 2015 r. Spółka wprowadzała do urządzeń 
kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieki przemysłowe 
zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, bez 
wymaganego art. 122 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne121, 
pozwolenia wodnoprawnego, które wygasło. 

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 15 lutego 2011 r. obowiązywało do 31 stycznia 2015 r. Kolejne Spółka 
uzyskała 30 września 2015 r. na wniosek z 17 sierpnia 2015 r. 

(akta kontroli str.  920-927, 951-952, 1000-1006) 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych 
podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 45a ust. 1 tej ustawy, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie 
z art. 135 pkt 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął 
okres, na który było wydane. Decyzją z 29 października 2015 r. Marszałek stwierdził 
wygaśnięcie decyzji z 15 lutego 2011 r.  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że w okresie od początku lutego do końca września 
2016 r. Zakład odprowadzał ścieki do urządzeń kanalizacyjnych Chemwik na 
podstawie umowy. Wskazał, że Spółka z trzymiesięcznym wyprzedzeniem przed 
wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego rozpoczęła procedurę uzyskania 
nowego pozwolenia, a procedura jego uzyskania wydłużyła się bez winy Zakładu. 
Dodał, że próba uzyskania decyzji bez przedstawienia zgody właściciela urządzeń 
kanalizacyjnych na odprowadzanie do nich ścieków nie powiodła się. Spółka 
niezwłocznie po otrzymaniu tej zgody przekazała ją do Urzędu Marszałkowskiego.  

(akta kontroli str. 3547-3548, 4666-4668) 

                                                           
121 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, ze zm. 
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4. Spółka zrealizowała obowiązek zainstalowania urządzeń do ciągłego pomiaru 
wskaźników jakości ścieków przemysłowych z opóźnieniem przekraczającym osiem 
miesięcy w stosunku do zobowiązania wynikającego z § 5 ust. 12 Umowy na 
dostawę wody i odbiór ścieków. Urządzenie pomiarowe miało zostać zainstalowane 
do końca 2015 r., a Spółka zrealizowała ten obowiązek we wrześniu 2016 r.  

Kierownik Działu Bezpieczeństwa Technicznego potwierdziła, że obowiązki te 
zrealizowano z opóźnieniem ze względu na prowadzone na sieci prace remontowe.  

(akta kontroli str. 1250-1295) 

5. W 2018 r. Spółka w wyniku eksploatacji podczyszczalni wytworzyła o 352,08 tony 
odpadu niebezpiecznego122 więcej, niż zezwalało na to pozwolenie zintegrowane 
wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 6 kwietnia 2018 r. 123 

Zgodnie z pkt III.2.1.1 pozwolenia zintegrowanego Zakład mógł wytwarzać ww. 
odpad w ilości do 750 ton rocznie, a w 2018 r. wytworzono 1102,08 ton tego 
odpadu.   

Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej odpowiedzialna 
za realizację obowiązków związanych z gospodarką odpadami przyznała, że ilość 
wytworzonego odpadu przekraczała wartość określoną w pozwoleniu i oszacowaną 
w toku prac projektowych związanych z budową podczyszczalni. Poinformowała, że 
Spółka wystąpi o zmianę postanowień pozwolenia zintegrowanego w celu ich 
dostosowania do potrzeb Zakładu i zwiększenia limitu wytwarzania tego odpadu. 

(akta kontroli str. 68-69, 822-858, 1137-1149, 1353-1372,  
1524-1529, 1535-1543, 3119-3125) 

6. Spółka w 13 przypadkach przekazywała do Marszałka, a począwszy od raportu 
nadanego 24 kwietnia 2018 r., także do Dyrektora RZGW, wyniki pomiarów jakości 
ścieków przemysłowych z opóźnieniem od jednego do 57 dni, co stanowiło 
naruszenie pkt 3.12 pozwolenia wodnoprawnego z 30 września 2015 r.124 Zgodnie 
z postanowieniem pozwolenia Spółka była zobowiązana do przekazywania 
organowi, który wydał decyzję, wyników pomiarów ilości i jakości ścieków 
przemysłowych w terminie 30 dni po ich wykonaniu.  

Kierownik Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej odpowiedzialna za 
realizację obowiązku sprawozdawania w ww. zakresie wyjaśniła, że w rozmowie 
telefonicznej z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego ustalono, aby wykonywać 
pomiary jakości ścieków raz na kwartał, a wyniki przekazywać w terminie 30 dni od 
zakończenia kwartału. Podała, że gdyby weryfikować dochowanie terminu  
30-dniowego zgodnie z decyzją, to należy doprecyzować od kiedy należałoby liczyć 
upływ tego terminu. Procedura „wykonania badania” (jakości ścieków) rozpoczyna 
się w dniu pobrania próbki, a kończy się w dniu zakończenia badań laboratoryjnych 
z datą wystawienia raportu/sprawozdania z badań, i od tej daty należałoby liczyć 
okres 30 dni. Ponadto w przypadku części analiz, których zakładowe laboratorium 
nie wykonuje, a badania te zlecane są podwykonawcy, bardziej adekwatna byłaby 
data wpływu do zakładu.  

NIK zauważa, że ustalenia  z Urzędem Marszałkowskim nie znalazły potwierdzenia 
w dokumentacji. Ponadto nie została zmieniona lub doprecyzowana decyzja w tym 
zakresie. Jakkolwiek zapis zobowiązujący do wykonywania pomiarów cztery razy  
w roku i ustalenie realizacji tego obowiązku raz na kwartał nie są ze sobą 
sprzeczne, to jednak wyraźne wskazanie w decyzji terminu przekazania wyników  

                                                           
122 Kod 07 01 11* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje szczególnie szkodliwe. 
123 Decyzja nr 42/2018 z 6 kwietnia 2018 r.  
124 Decyzja nr ŚG-I-W.7322.103.2015. 
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30 dni po ich wykonaniu nie jest tożsame z terminem 30 dni od zakończenia 
kwartału125 i stanowi zmianę w stosunku do treści decyzji. Z tego względu nie można 
uznać, aby realizowanie zobowiązania w terminie późniejszym, niż wynikający 
z wiążącej decyzji było usprawiedliwione. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie 
sprawozdania zostały przekazane z opóźnieniem, jak również niektóre wyniki z obu 
studni zostały przekazane przez podwykonawcę w zbliżonym, a nawet tym samym 
terminie (np. 23 maja i 31 października 2016). Przyczyną opóźnienia nie był zatem 
termin otrzymania wyników od podwykonawcy. Pobory w studniach S1 i S5 były 
wykonywane często w znacznych odstępach czasu, z kolei przekazywane raporty 
zawierały wyniki z obu studni wykonane w danym kwartale126. Z tego względu wyniki 
poborów zrealizowanych i otrzymanych wcześniej były przekazywane do organu 
razem z wynikami poborów późniejszych, co powodowało niedotrzymanie  
30-dniowego terminu dla wcześniej otrzymanych wyników. 

(akta kontroli str. 1544-1620, 1663-1723) 

W kontrolowanym okresie Spółka podejmowała działania w celu uporządkowania 
i optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności zrealizowała 
inwestycje, które w znaczącym stopniu wpłynęły na poprawę jakości 
odprowadzanych przez nią ścieków. Od marca 2016 r. Spółka wyeliminowała ze 
ścieków najbardziej obciążony strumień, tzw. wody czerwone, stanowiący ok. 95% 
ładunku zanieczyszczeń. Sprawność zakładowej podczyszczalni w zakresie 
usuwania nitrozwiązków NIK oceniła na ponad 99%. Spółka zrealizowała obowiązki 
w zakresie monitorowania środowiska ujęte w pozwoleniu zintegrowanym, 
obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH, współpracowała także w zakresie 
monitoringu i analiz środowiska z akredytowanymi laboratoriami, uczelniami 
wyższymi oraz innymi wyspecjalizowanymi podmiotami. Zakładowe laboratorium 
systematycznie dokonywało analiz jakości odprowadzanych ścieków.  

Wszystkie powyższe działania nie pozwoliły jednak na dochowanie dopuszczalnych 
norm jakości ścieków ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, rozporządzeniu  
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz w Umowie. 
Spółka nie była także w stanie całkowicie wyeliminować ze ścieków nitrozwiązków, 
w tym dinitrotoluenu i trinitrotoluenu, do czego zobowiązywała wydana 16 maja  
2018 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy decyzja zmieniająca decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach. W szczególności Spółka nie ustaliła 
przyczyny wzrostu zanieczyszczeń tymi substancjami w studzience kontrolnej 
w porównaniu z punktem pomiarowym za podczyszczalnią. Dopiero kontrola NIK 
pozwoliła na ustalenie faktu niekontrolowanego zrzutu ścieków zanieczyszczonych 
i jego odcięcie. W związku z przekroczeniami dopuszczalnych norm jakości i ilości 
ścieków Spółce cofnięto pozwolenie wodnoprawne.   

  

                                                           
125 Pobory w obu studniach wykonane 29 września 2016 r., wyniki uzyskano 31 października 2016 r., a raport 
przesłano 2 listopada 2016 r., a więc po upływie terminu 30 dni od zakończenia kwartału. 
126 Na przykład: pobór w S5 z 25 października 2016 r., a w S5 – 22-23 listopada 2016 r. – raport nadano 17 
stycznia 2017 r.; pobór w S1 – 7 lipca 2017 r., pobór w S5 – 14 września 2017 r. – raport nadano 17 
października 2017 r.; pobór w S5 – 24 stycznia 2018 r., pobór w S1 – 15 marca 2018 r. – raport nadani 24 
kwietnia 2018 r. 
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2 Skala emisji substancji szkodliwych, w tym TNT  
i DNT w wyniku działalności Nitro-Chem do ścieków  
i jej wpływ na środowisko 

W toku kontroli, od lutego do końca maja 2019 r. przeprowadzono prace 
laboratoryjne (analityczne) w celu ustalenia zanieczyszczeń nitropochodnymi 
strumienia ścieków pochodzących z Nitro-Chemu, wprowadzanych do kanalizacji 
oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych do Wisły przez Chemwik. W trakcie 
prowadzonych badań stwierdzono, że proces oczyszczania ścieków z jednej strony 
podlega ciągłym zmianom, regulacjom i optymalizacjom, z drugiej zaś strony ścieki 
pochodzące z produkcji Zakładu mają bardzo zmienny skład. Badania 
przeprowadzono na próbkach: 

− ścieków surowych z produkcji TNT, dopływających do podczyszczalni 
(zbiornik T100),  

− ścieków surowych z produkcji TNT i innych źródeł dopływających 
do podczyszczalni (studnia S93),  

− ścieków uśrednionych, podawanych do podczyszczania (zbiornik T400), 

− ścieków podczyszczonych, wypływających z podczyszczalni bezpośrednio 
za filtrami węglowymi, 

− ścieków podczyszczonych zrzucanych do kanalizacji Chemwik w punkcie 
kontrolnym – studni S1, 

− ścieków przemysłowych zlewni Z.Ch. Zachem, w tym ścieków 
pochodzących z Nitro-Chemu, napływających do CZU, 

− ścieków przemysłowych napływających z Centralnego Zbiornika 
Uśredniającego (CZU) na bioreaktor OSK, 

− ścieków przemysłowych oczyszczonych, odpływających po bioreaktorze 
z osadnika OSK,  

− połączone oczyszczone ścieki strumienia przemysłowego i komunalnego, 
odpływające do Wisły z OSK. 

Analiza stężeń nitrozwiązków z próbek chwilowych pobranych 20 maja 2019 r. 
wskazywała, że ścieki ze zbiorników T100 i T400 oraz studni S93 miały podobny 
skład jakościowy. W najwyższych stężeniach występował 2,4,6-trinitrotoluen, 
w kilkakrotnie niższych stężeniach występowały 1,3,5-trinitrobenzen,                             
2,6-dinitrotoluen oraz 2,4-dinitrotoluen. Pozostałe nitrozwiązki występowały  
w relatywnie niskich stężeniach. Analizy ścieków pobranych tydzień później 
wykazały, że ścieki ze zbiornika T400 zawierają zdecydowanie niższe stężenia 
nitrozwiązków, w tym stężenie 2,4,6-trinitrotoluenu było około 3 razy niższe. 
Równocześnie skład ścieków ze studni S93 i zbiornika T100 był podobny do składu 
z 20 maja 2019 r. Związane to było z uruchomieniem kolejnego węzła oczyszczania 
z wykorzystaniem procesu Fentona.  

Wyniki badań z lutego 2019 r. i z maja 2019 r. wskazują jednoznacznie, że skład 
ścieków w studni kontrolnej S1 nie odpowiada składowi ścieków wypływających 
z filtra węglowego. Potwierdzają to również wyniki badań laboratoryjnych 
prowadzonych przez Nitro-Chem. Poziom stężeń badanych nitrozwiązków na 
wylocie z filtra węglowego był bardzo niski i nie przekraczał 1 µg/l, z wyjątkiem 
1,3,5-trinitrobenzenu, który występował w stężeniu <2 µg/l. Tymczasem w studni S1 
stwierdzono występowanie w relatywnie niskich stężeniach 2-nitrotoluenu,                      
4-nitrotoluenu, 2,6-dinitrotoluenu, 2,4-dinitrotoluenu oraz stosunkowo wysokie 
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stężenia 2,4,6-trinitrotoluenu wynoszące 1245 µg/l. Stwierdzono, że do CZU 
wpływają ścieki o składzie badanych nitrozwiązków zbliżonym do studni S1 
(częściowo rozcieńczone). W ściekach wypływających z CZU stwierdzono spadek 
stężenia 2,4,6-trinitrotoluenu poniżej 1µg/l. Jednoznaczne stwierdzenie dlaczego tak 
się dzieje nie jest możliwe w oparciu o jednostkowy pomiar. Za spadek stężenia 
TNT może odpowiadać: 

− częściowe rozcieńczenie ściekami zlewni Z.Ch. Zachem, a także wodami 
opadowymi i drenażowymi, 

− w niewielkim stopniu (kilka procent) odparowanie do powietrza. Prężność 
pary 2,4,6-TNT nad roztworami wodnymi jest bardzo niska, biorąc jednak 
pod uwagę długi czas retencji w CZU (kilkanaście do kilkudziesięciu dni), 
dużą powierzchnię zbiornika, relatywnie wysokie temperatury ścieków 
w okresie późnowiosennym, można założyć, że część TNT mogła 
odparować do atmosfery, 

− rozkład biologiczny przebiegający w CZU, 

− rozkład fotolityczny. Rozwinięta powierzchnia lustra wody, silne 
nasłonecznienie, obecność innych związków organicznych (materii 
organicznej) i soli może prowadzić do fotolitycznego rozkładu TNT127.  

Wiele czynników ma wpływ na prędkość rozkładu fotolitycznego TNT. Należy jednak 
zaznaczyć, że w wyniku rozkładu fotochemicznego mogą powstać związki równie 
toksyczne, jak TNT, takie jak 1,3,5-trinitrobenzen i szereg tlenowych pochodnych 
(tj. alkohol, aldehyd, kwas)128.  

W efekcie, do bioreaktora wpływały ścieki zawierające badane nitrozwiązki 
w stężeniach poniżej 1 µg/l. W konsekwencji, do Wisły odprowadzane były ścieki 
niezawierające badanych nitrozwiązków w stężeniach powyżej 1 µg/l. 

Należy jednak podkreślić, że w próbkach pobieranych w lutym 2019 r. stwierdzono 
występowanie niektórych z badanych nitrozwiązków w ściekach odprowadzanych do 
Wisły. Równocześnie z dostępnych danych wynika, że w lutym 2019 r. do CZU 
odprowadzane były ścieki o relatywnie niskich stężeniach TNT i innych 
nitrozwiązków w granicach kilku mg/l. Należy więc zauważyć, że jeżeli za rozkład 
TNT i innych nitrozwiązków w istotnym stopniu może odpowiadać fotoliza, to 
w okresie słabego nasłonecznienia (jesień, zima,) przy obecnym poziomie stężeń 
TNT w ściekach z Nitro-Chem może dojść do zrzutu tego związku do Wisły, o ile nie 
zostanie on rozłożony w OSK. 

W oparciu o powyższe dane należy stwierdzić, że w trakcie prowadzenia badań 
pomiędzy lutym 2019 r. a końcem maja 2019 r. obserwowano zmienny skład 
ścieków odprowadzanych do Wisły. Prawdopodobnie obserwowany spadek stężeń 
nitrozwiązków odprowadzanych do Wisły wiązał się ze znaczną redukcją w tym 
czasie ładunków nitrozwiązków docierających do Chemwik, co jest pochodną 
optymalizacji procesów oczyszczania w Nitro-Chem. 

W trakcie oznaczeń nitrozwiązków w ściekach dopływających do CZU 20 maja oraz 
wypływających z CZU 27-28 maja 2019 r. w badanych próbkach stwierdzono 
występowanie szeregu związków będących substancjami czynnymi w środkach 
ochrony roślin, głównie herbicydach. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzono 

                                                           
127 Z literatury przedmiotu wynika, że taki rozkład może być relatywnie szybki (Technical Fact Sheet  
2,4,6-trinitrotoluene wydane przez United States Environmental Protection Agency). 
128 Patrz: Photolysis of 2,4,6-trinitrotoluene in seawater and estuary water: Impactof pH, temperature, salinity, 
and dissolved organic matterDianne J. Luning Prak, James E.T. Breuer, Evelyn A. Rios, Erin E. Jedlicka, Daniel 
W.O'Sullivan Chemistry Department, U.S. Naval Academy, 572 M Holloway Road, Annapolis, MD 21402, United 
States. 
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występowanie takich substancji jak dimetazon, gardoprim, propyzamid, alachlor, 
prosulfokarb, ethofumesate, metalachlor, napropamid, tebuconazol i metazachlor. 
Substancje te mogą pochodzić z działalności związanej z utylizacją odpadów. 
W ściekach przemysłowych zlewni Z.Ch. Zachem stwierdzono ponadto 
występowanie szeregu innych związków organicznych, których obecność 
w ściekach może zaburzać procesy biologicznego oczyszczania ścieków 
w Chemwik, np. izocyjaniany, uniepalniacze (retardanty) do tworzyw sztucznych  
(np. 2-propanol-1-chloro, phosphate (3:1)) i inne.  

(akta kontroli str. 4534-4588, 4712-4782) 

W maju 2018 r. naukowcy z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej129 wykonali na zlecenie Chemwik 
badania biodegradacji ścieków przemysłowych. W ich wyniku stwierdzono, że 
podatność na biodegradacją ścieków doprowadzanych do OSK jest 
zróżnicowana130. W przypadku Nitro-Chemu dokonano analizy trzech prób, 
z których dwie, pobrane w studni S1 wykazały niską biodegradowalność – na 
poziomie 10%, a w kolejnych badaniach 35%, a trzecia – pobrana w studni S5 
wykazała znaczną biodegradowalność - na poziomie 90%. W odniesieniu do oceny 
zbiorczych ścieków przemysłowych stwierdzono ich niewielką podatność na 
biodegradację, sięgającą 52%, jednak po 28 dniach testu ścieki wykazały 64% 
podatności, co doprowadziło do wniosku, iż ścieki mogą być znacznie 
biodegradowalne przy zastosowaniu zaadaptowanego zaszczepienia. Wyniki 
wskazywały na możliwość dodatkowego zużycia tlenu przez ścieki w biologicznej 
oczyszczalni, do której są odprowadzanie. 

W styczniu 2017 r. i maju 2018 r. WIBHiIŚ PW przeprowadził analizy 
ekotoksyczności próbek przemysłowych ścieków zbiorczych odprowadzanych do 
OSK i strumienia ścieków Nitro-Chem. Wyniki wskazały, że w 2018 r. toksyczność 
ścieków Nitro-Chem była niższa niż 2017 r. Ponadto ścieki Nitro-Chemu wykazały 
się niższą toksycznością w porównaniu ze ściekami zbiorczymi. W odniesieniu do 
ścieków zbiorczych stwierdzono, że wykazywały toksyczność w stosunku do 
Daphnia magna i Raphidocelis subcapitata, były słabo toksyczne dla 
mikroorganizmów osadu czynnego oraz toksyczne lub słabo toksyczne w stosunku 
do Vibrio fischeri. Próby ścieków Nitro-Chem wykazywały niską toksyczność 
w stosunku do Daphnia magna, glonów Raphidocelis subcapitata 
i mikroorganizmów osadu czynnego oraz były słabo toksyczne lub toksyczne dla 
Vibrio fischeri. 

 (akta kontroli str. 4420-4511) 

W toku kontroli dokonano oceny oddziaływania nitropochodnych w stężeniach 
ustalonych w ściekach oczyszczonych, odprowadzanych do Wisły. Poziom stężeń 
w próbkach tych ścieków, pobranych w dniach 20 i 30-31 maja 2019 r., był niższy od 
progu oznaczalności, tj. 1 µg/l dla wszystkich nitrozwiązków z wyjątkiem  
1,3,5-trinitrobenzenu, którego stężenie było niższe niż 2 µg/l. Stężenia te były 
wielokrotnie niższe od stężeń śmiertelnych dla różnych organizmów. W takim 
przypadku do opisu ekotoksyczności stosuje się parametry dla środowiska wodnego 

                                                           
129 Dalej: „WIBHiIŚ PW”. 
130 Osiągnięty procentowo stopień biodegradacji po 10 dniach od chwili przekroczenia 10% biodegradacji, 
określony jako znaczny po przekroczeniu 60%. Stopnie były zróżnicowane – na przykład w przypadku dwóch 
zakładów (po jednej próbie) wyniósł 0%, w przypadku trzech zakładów (dla jednej z trzech prób zakładu, dla 
jednej z dwóch prób i dla jedynej próby) stopień wyniósł 100%, w przypadku jedynej próby kolejnego zakładu 
97%. Pozostałe wskazywały stopnie biodegradacji od 10% (jak jeden ze strumieni Nitro-Chem), poprzez ±40%, 
±60%, ±70%, ±80%, do 90% dla próby strumienia Nitro-Chem. 
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wyznaczane dla różnych zespołów organizmów o podobnej funkcji 
w ekosystemie131: 

− NOEC (ang. no observed effects concentration) – największe stężenie, dla 
którego nie występuje istotny wzrost częstości lub nasilenia skutków 
działania danej substancji u badanych organizmów w stosunku do próbki 
kontrolnej, lub najwyższe stężenie, przy którym nie występuje żaden skutek, 
jak śmierć, zahamowanie reprodukcji, aktywności itd.; 

− LOEC (ang. lowest observed effects concentration) – najniższe stężenie, 
dla którego występuje istotny wzrost częstości lub nasilenia skutków 
działania danej substancji u badanych organizmów w stosunku do próbki 
kontrolnej; 

− PNEC (ang. predicted no-effect concentration) – przewidywane stężenie nie 
powodujące skutków. 

Biorąc pod uwagę zebrane wartości NOEC, LOEC i PNEC, stwierdzone stężenia 
nitrozwiązków wprowadzanych ze ściekami do Wisły, około dziesięciokrotne 
rozcieńczenie ścieków przemysłowych oczyszczonymi ściekami komunalnymi oraz 
fakt, że ścieki ulegają silnemu rozcieńczeniu po wpłynięciu do Wisły, można 
stwierdzić, że prawdopodobnie nie wywołają one skutków w środowisku wodnym 
Wisły.  

Biorąc pod uwagę: 

− wyniki stężeń nitrozwiązków oznaczonych w lutym 2019 r.,  

− duże prawdopodobieństwo, że w CZU i oczyszczalni biologicznej w okresie 
zimowym może nie następować redukcja nitrozwiązków,  

− utrzymującą się zawartość nitrozwiązków (szczególnie TNT ok. 1000 µg/l) 
w ściekach odprowadzanych przez Nitro-Chem do OSK,  

− około dziesięciokrotne rozcieńczenie ścieków przemysłowych 
oczyszczonymi ściekami komunalnymi,  

można przypuszczać, że ścieki oczyszczone odprowadzane do Wisły będą zawierać 
nitrozwiązki w stężeniach rzędu kilku do kilkudziesięciu mikrogramów w litrze. 
Jednak mając na względzie dysproporcję ilości wody rzeki i wpływających ścieków, 
tj. duże rozcieńczenie ścieków przez wody wiślane, nie powinno dochodzić do 
negatywnych skutków w środowisku wodnym. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że mogą mieć miejsce zrzuty awaryjne ścieków Nitro-
Chem. Biorąc pod uwagę fakt, że OSK nie dysponuje efektywnym sposobem 
rozkładu nitrozwiązków z produkcji TNT, w przypadkach awaryjnych w Nitro-Chem 
może dochodzić do zrzutu ścieków zawierających znacznie wyższe stężenia 
nitrozwiązków niż stwierdzane obecnie. Może to skutkować odprowadzaniem 
toksycznych ścieków do Wisły w stopniu zależnym od ładunku zrzutu, stopnia 
oczyszczenia w bioreaktorze oraz stopnia jego rozcieńczenia ściekami 
komunalnymi. 

(akta kontroli str. 4767-4782) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W ściekach odprowadzanych przez Nitro-Chem do kanalizacji stwierdzono 
obecność nitropochodnych, w tym trójnitrotoluenu. Stanowiło to naruszenie  

                                                           
131 Zespoły organizmów - tzw. poziomy troficzne, wśród których wyróżnia się trzy główne: producentów (poziom 
1, np. glony), konsumentów (poziom 2, np. bezkręgowce) i reducentów (poziom 3, np. ryby). 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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art.  9 ust. 2 pkt 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym zabrania się wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje 
się w temperaturze poniżej 85°C, m.in. trójnitrotoluenu. Wymóg całkowitego 
wyeliminowania dinitrotoluenu i trinitrotoluenu z odprowadzanych do kanalizacji 
Chemwik ścieków został także ujęty w decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej 16 maja 2018 r. 
w związku z procesem inwestycyjnym dotyczącym podczyszczalni. 

Prezes Zarządu Spółki i Kierownik Bezpieczeństwa Technicznego wskazali, że ww. 
przepis ustawy ma na celu zabezpieczenie kanalizacji przed ryzykiem pożarowo-
wybuchowym, a ponadto w obowiązujących przepisach prawa brak jest 
dopuszczalnych wartości wskaźnika zanieczyszczeń trójnitrotoluenem. Z tego 
względu Spółka zwróciła się do IPO o opinię dotyczącą bezpiecznej zawartości 
trójnitrotoluenu w ściekach, z której wynikało, że zawartość wynosząca do  
38 mg/dm3 w odpowiednich warunkach nie stanowi zagrożenia. Jednocześnie 
wskazali, że prawdopodobną przyczyną stwierdzanych wyższych stężeń 
nitropochodnych  
w studni kontrolnej S1 w stosunku do stężeń ustalanych bezpośrednio za 
podczyszczalnią ścieków mogą być osady tych substancji zalegające w kanalizacji, 
których wymywanie powoduje zanieczyszczenie wtórne. 

(akta kontroli str. 1113-1126, 1244-1249, 2389-2405, 4334-4338,  
4366-4371, 4383-4385, 4416-4417,  

W toku kontroli zwrócono się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej o udzielenie informacji na temat interpretacji ww. zapisów ustawy. 
Zdaniem Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z „ww. 
przepisu wynika wprost, że treścią art. 9 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy objęty jest zakaz 
o charakterze bezwzględnym dotyczący wszelkich urządzeń kanalizacyjnych 
(kanalizacji rozdzielczej i zbiorczej) oraz zakaz wprowadzania substancji palnych 
i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, 
a więc zakaz wprowadzenia do urządzeń kanalizacji substancji niebezpiecznych 
określonych opisowo w sposób sztywny związany z pochodzeniem ścieku, a nie 
jego właściwościami. Wykładni przepisów ustawy w zakresie, w jakim zabraniają 
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji niebezpiecznych, tj. także 
trójnitrotoluenu, należy dokonywać w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, do którego załączniki stanowią 
wykazy dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach 
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz dopuszczalnych 
wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Z treści ww. przepisów 
rozporządzenia, a w szczególności wymienionych załączników wynika, że przepisy 
tego rozporządzenia nie przewidują w ogóle możliwości wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych trójnitrotoluenu, w jakiejkolwiek dopuszczalnej wartości. W oparciu 
o powyższe, uznać można zatem, że przepisy ww. ustawy zabraniają  
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji niebezpiecznej w postaci 
trójnitrotoluenu”. NIK podziela powyższą interpretację. 

(akta kontroli str. 4404-4406) 
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W ściekach odprowadzanych przez Spółkę do urządzeń kanalizacyjnych Chemwik 
znajdowały się nitrozwiązki, w tym TNT (ok. 1000 µg/l). Stanowiło to naruszenie 
określonego w art. 9 ust 2 pkt 3 zakazu wprowadzania substancji palnych 
i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, 
a w szczególności m.in. trójnitrotoluenu, a także naruszało postanowienia decyzji 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy zmieniającej decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, wydaną dla inwestycji podczyszczalni ścieków Nitro-Chem, 
w której nakazano Spółce zastosowanie osadników w celu całkowitego 
wyeliminowania dinitrotoluenu i trinitrotoluenu. 

Stężenia nitrozwiązków stwierdzone w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do 
rzeki Wisły były niższe od progu oznaczalności i wynosiły mniej niż 1 µg/l, a dla 
1,3,5-trinitrobenzenu <2 µg/l, przez co prawdopodobnie nie wywoływały 
negatywnych skutków w środowisku wodnym Wisły.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
1. Kontynuowanie działań mających na celu odprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych ścieków o parametrach odpadających zapisom umowy 
zawartej z ich odbiorcą, pozwolenia wodnoprawnego, a także przepisom 
rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

2. Podjęcie działań mających na celu nieprzekraczanie maksymalnego 
dopuszczalnego zrzutu ścieków określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. 

3. Wyeliminowanie z odprowadzanych ścieków związków nitropochodnych, 
w szczególności TNT, jako substancji palnych i wybuchowych, których punkt 
zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, zgodnie z przepisami 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

4. Dostosowanie ilości wytwarzanych odpadów do warunków określonych 
w pozwoleniu zintegrowanym. 

5. Terminowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

  

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz,     lipca 2019 r.  
 

Kontrolerzy Najwyższa Izba Kontroli 

Marta Ostrowska Delegatura w Bydgoszczy 

Główny specjalista kontroli państwowej p.o. Dyrektor 

Oliwia Bar 

……………………..  

Michał Trempała ……………………………. 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Podpis 

………………………..  

  

 

 

 

  
 


